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Ülkemizde son birkaç yıldır gün yüzüne çıkan tartış-
malar ve tehditler, kimi yapıların temelde din eğitimi 
ve dini kavramlar üzerinden insanımızın samimi duy-
gularını kendi muhteris hedefleri için nasıl araçsal-
laştırdığını göstermektedir. Bu tartışmaların siyasi ve 
kamusal alanı kuşatan tarafı daha belirgin olmakla be-
raber, aslında bu yapıların toplum nezdinde dönemsel 
de olsa karşılık bulmasının temelinde toplumun “din 
eğitimi” ihtiyacı vardır. Öte yandan lise ve üniversite 
öğrencilerinin burs ve barınma ihtiyaçlarının eksik 
karşılanmasından doğan boşluklar, bu gibi yapılara 
kendileri için neşet etme alanı açmaktadır. 

Yaşadığımız bu gerilimli süreçlerin olumsuz etkisi 
özellikle “genç nesiller” üzerinde oldu ve olmaya devam 
etmektedir. Gençlerin etki altında kaldığı yanlış din yo-
rumları ve bu yorumların kolaylıkla dolaşıma sürülme-
si, güvensizlik temelinde din algısının şekillenmesine 
yol açmaktadır. Bu sorunun birincil çözümü Kur’an ve 
sünnet referansları üzerinden sahih din eğitimi kanal-
larını açmak ve geliştirmektedir. Örgün eğitim sistemi 
içerisinde sahih din eğitiminin karşılığı ise “İmam Hatip 
Okulları”dır. 

Gençlerin din algılarına yönelik zafiyet oluşturabilecek 
bu etkilerin azaltılması ve nihayet giderilmesi için sivil 
toplumun üzerine sorumluluk almasını bir görev olarak 
görmekteyiz. Bu görev, hem İmam Hatip Okullarında 
verilen eğitimin standardının yükseltilmesi için çaba 
sarf etmek hem de genç nesillerin güven duygusuyla 
sivil toplum kuruluşlarından istifade etmesini sağlamak 
olarak tanımlanmalıdır.  

40 yıllık vakıf hizmetinin her aşamasında Ensar Vakfı; 
sivil toplum olmanın getirdiği sorumluluk ile ülkemizin 
eğitim meselelerine çözüm üretmeye, ülkemizin din 

eğitimi talep ve ihtiyacının karşılanması için imkanlar 
sunmaya devam etmektedir. Son birkaç yıldır İmam 
Hatip Okullarındaki niceliksel büyümeyi takdire şayan 
bir gelişme olarak nitelerken, bu büyümenin okullarda-
ki eğitim standardının yükselmesine yönelik bir fırsat 
olduğunu ifade etmeliyiz.   

Aynı şekilde lise ve üniversite gençlerinin burs ve 
barınma ihtiyaçlarını, kendi alanlarında ihtisas sahibi 
olmalarını; kaliteyi ve insana hizmeti önceleyen bir 
anlayışla karşılanması ve daha çok öğrencinin istifade 
etmesini sağlamalıyız. 

Ensar Vakfı gibi sivil toplum kuruluşları insanımız 
tarafından bu talebin karşılanabileceği güvenilir bir 
mecra olarak ailelerin ve gençlerin teveccühüne maz-
har olmaktadır. Bu durum bizi daha fazla imkanlar 
oluşturmak için daha çok çalışmaya, kısa ve orta vadede 
bu ihtiyaçların karşılanabileceği çözümleri üretmeye 
sevk etmektedir. Bunun için her geçen gün gençlerin 
eğitim, kültür-sanat çalışmaları ve sivil toplum alanında 
niteliksel çalışmalarımızı artırıyor, yurt, burs, yemek ve 
yayın hizmetlerini genişletiyor ve teşkilatlanma atağıy-
la vakıf hizmetlerini yerele taşımaya gayret ediyoruz. 

Çalışmalarımızın bereketinin değerleriyle yaşayan 
öğrencilerimize, onları yetiştiren öğretmenlere ve ai-
lelerine ulaşması temennisiyle…

Başkan’dan

Av. İsmail Cenk Dilberoğlu
Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı



Genel Müdür’den

Hüseyin Kader
Ensar Vakfı Genel Müdürü

“Bir iz bırakmak düşüncesindeyiz. 40 yıldır insanlığa 
katkı verecek, anlam katacak her şeyde olduğumuzu 
düşünüyoruz.”

Vakfımız, 40 yıldır geleneğimizin ilim, irfan ve ahlakını za-
manın ruhuna uygun bir şekilde yaşatmak ve geliştirmek 
amacıyla çalışmalarına her geçen gün bir yenisini ekleyerek 
devam etmektedir. Bu anlayışla İslami kimliğimizi pekiş-
tiren yayınları, gençliğimize yönelik çeşitli gayretleri ve 
yurdun dört bir yanında oluşan şubeleri ile çalışmalarını 
sürdürmektedir. Türkiye’nin birçok noktasında faaliyet 
gösteren şubelerimiz, hanımlar komisyonu ve gençlik ko-
misyonlarımız ile seminerler, stand- up gösterileri, kitap 
okuma grupları, turnuvalar ve yarışmalar düzenlemektedir. 

Değerler Eğitimi Merkezimiz, bilindiği üzere ülkemiz-
deki din eğitimi çalışmalarını daha nitelikli bir perspektife 
ulaştırma gayesiyle çalışmalarını yürütmekte, bu alana 
yönelik bilimsel katkılar yapmakta, araştırma ve yayınlar 
ortaya koymaktadır. Buradan yola çıkarak Değerler Eğitimi 
Merkezi, bu yıl öğrenci merkezli atölye çalışmalarına ağır-
lık vererek, 7 farklı alanda çalışmalar gerçekleştirmiştir.  
“Güvenilir Olmak” teması ile bu yıl sekizincisi gerçek-
leştirilen Türkiye Değer Ödülleri Projemizde 17 öğrenci 
ve 6 öğretmen Türkiye derecesi kazanarak dereceye giren 
öğrenciler 7000, 6000, ve 5000 TL’lik Ensar bursuyla 
ödüllendirilmiştir.

Vakfımızın kültür sanat penceresi olan İstanbul Tasarım 
Merkezi’nde ise, Özgün Hat Atölyesi, Tezhip Tasarım 
Atölyesi, Suluboya Teknikleri Atölyesi, Ressam Cemal Toy 
ile Çocuklar İçin Resim Atölyesi, Görsel İletişim Tasarım 
Atölyesi ve Prof. Miroslaw Majewski ile İslâm Sanatında 
Geometrik Desenler Okulu gibi atölyelerle toplumda her 
yaş grubunun rahatlıkla katılım sağlayacağı, kültür-sanat 
faaliyetleri icra edilmeye devam etmektedir. 

Ensar Yayın Grubumuz, dini ilimler, edebiyat, tasavvuf, 
felsefe ve çocuk kitapları alanında özgün eserlerin oku-
yucu ile buluşmasını sağlamaktadır. Bu anlamda Ensar 
Yayın Grubu 2019 yılında 79 ilk ve 77 tekrar baskı olmak 
üzere toplamda 156 eser okuyucuyla buluşturmuştur. 
Bugüne kadar toplam 1008 eseri ilim ve irfan camiasına 
kazandırmıştır. 

Yurt Koordinasyon Merkezimiz, bu yıl verdiği yurt hiz-
metini, kurumsal yönetimin ilkeleri bağlamında etkili, 
verimli, sürdürülebilir, katılımcı, şeffaf bir yönetim anlayı-
şının sağlanmasına yönelik yurt yöneticilerine 6. Hizmet İçi 
Eğitim Programı düzenledi. Öğrencilerimizin yoğun sınav 
dönemlerinden önce ve sonra yurt içi gezileri düzenledi. 
Eğitim ve öğretim dönemi boyunca atölyeler, seminerler ve 
söyleşi programı gerçekleştirdi. Vakıfların kurmuş olduğu 
yurtlar içerisinde bir ilk olan ve bu yıl Gençlik ve Spor 
Bakanlığı mali desteğiyle gerçekleştirilen 3. Kültür Sanat 
Günleri Projesi, Türkiye genelinde Ensar Vakfı Yurtlarında 
barınan öğrencileri Münazara, Panel, Müzikal-Şiir, Anlat 
İstanbul’u, Resim- Fotoğraf sergisi başlıkları altında eser 
üretmelerini sağlayan etkinlikler gerçekleştirdi. 

Proje Koordinasyon Merkezimiz, ulusal ve uluslararası 
projeleri destekleyerek Müslüman gençlerimize ulusla-
rarası kapılar aralamaktadır. Bu yıl farklı sosyo- kültürel 
alt yapıdan gelen gençlerin birbirleriyle etkileşim halin-
de olabilecekleri projeleriyle 22 şubemize kitap kahve 
projesi kazandırdı. Ulusal Ajans projelerinden daha fazla 
yararlanmak ve bu konuda gençleri bilgilendirmek üzere 
EURODESK Temas Noktası olarak Türkiye’de 79 sivil top-
lum kuruluşu arasında Ensar Vakfı akreditasyon sürecini 
tamamlayarak hizmet vermeye başlamıştır.  

İslam İşbirliği Teşkilatı ile birlikte yürüttüğümüz 
Uluslararası Staj Programımız (OIC Intern); Türkiye 
geneli gerçekleştirilen öğrenci ve kariyer fuarlarına katılım 
sağlayarak program tanıtımını gerçekleştirmektedir. 

Ensar Enstitümüz, vakıf ve vakıf birimlerinin eğitim ve 
etkinlik çalışmalarının koordineli desteklenmesi amacıyla 
eğitim, araştırma-raporlama ve organizasyon faaliyetle-
rine devam etmektedir. Enstitü ayrıca bu yıl Peygamber 
Efendimiz (SAV)’in ahlakının tanınması; sevgi, merhamet, 
kardeşlik, dürüstlük ve haya gibi güzel ahlak özelliklerinin 
ayet ve hadisler ışığında çocuklara öğretilmesi amacıyla 
“Sorularla 40 Derste Ahlak” kitabı üzerinden “Sana 
Emanet” bilgi yarışması gerçekleştirecektir. 

Bu faaliyet ve programlarla ilgili haberlerin detaylarını bül-
tenimizde bulabilirsiniz. Daha verimli ve daha bereketli ça-
lışmalarda buluşmak temennisiyle, Allah’a emanet olunuz.
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GENEL MERKEZ

İlahiyat Vefa Dersleri Hoca ve Talebelerini Buluşturmaya 
Devam Ediyor

İlahiyat Vefa Derslerinin gayesi, Yüksek İslam Enstitüsü 
ve Marmara İlahiyat Fakültesinde görev yapan öğretim 
üyelerinin şahitliğinde yaşanan ilmi süreçleri hatırla-
mak ve hoca-talebe buluşmasına vesile olmaktır. Her 
ayın son cumartesi günü Ensar Vakfı Genel Merkezinde 
yapılan İlahiyat Vefa Derslerinde Eylül 2019 itibariyle; 
Raşit Küçük, Mustafa Fayda, Mustafa Tahralı ve Nuri 
Ünlü ağırlandı.

Raşit Küçük
2019- 2020 döneminin ilk konuğu Marmara Üniversitesi 
ilahiyat Fakültesi eski dekanı ve İslam Araştırmaları 
Merkezi Başkanı olan Raşit Küçük oldu.  Ensar Vakfı 
Genel Müdür Yardımcısı Ali Karayılan’ın moderatörlü-
ğünde gerçekleşen programda Raşit Küçük’ün hayatıyla 
ilgili merak edilen sorular kendisine yöneltildi.

İmam hatipte okumanın kendisine çok şey kattığını 
söyleyen Küçük, “İmam hatiplilik ruhu ne demek ka-
baca onu arz etmeye çalışayım. İmam hatiplilik ruhu, 

İslam’ı kavrama, hizmet etme ve onu yaşama bilincidir. 
Elhamdülillah ben İmam Hatip okulunun özellikle lise 
kısmına geçtikten sonra dinimin nelerden ibaret oldu-
ğunu anladım.” dedi.

Öğrencilerine helale ve harama dikkat etmelerinin 
çok önemli olduğunu vurgulayan Küçük, “Arkadaşlar! 
Haram ve helale çok dikkat edeceksiniz. Hem günlük 
hayatınızda hem alışverişinizde hem de insanlarla olan 
münasebetinizde. Cüzzamdan kaçar gibi haramdan 
kaçacaksınız. Bu hususu bir iki defa ihlal ederseniz, bu 
alışkanlık haline dönüşüyor.” dedi.

 

Mustafa Fayda
İlahiyat Vefa Derslerinin Ekim ayı konuğu, 1985-
2010 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesinde görev yapan Mustafa Fayda oldu. Ensar 
Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader’in moderatör-
lüğünde gerçekleşen programda Mustafa Fayda’nın 

6 ENSAR BÜLTENİ 
2019 TEMMUZ / ARALIK



GENEL MERKEZ

ilmi hayatı, Konya şahitlikleri, Hacı Veyiszade Mustafa 
Efendi ve İslam Tarihi üzerine bir sohbet gerçekleşti. 

Mustafa Fayda, Konya ile ilgili muhabbetini ve esnaf 
çocukluğu ile ilgili anılarını talebeleri ile paylaştı. 

İlahi kelimetullah’ın anlamını ve feyzini biliyor mu-
sunuz diye soran Fayda, Allah’ın isminin nasıl yücel-
tileceğini sordu talebelerine ve şöyle bir öneride bu-
lundu: Fethettiğiniz yerde ezan okutursanız, Allah’ın 
ismi yücelir! dedi. Program, kendisine hediye edilen 
Te’vilatu’l Kur’an üzerine yaptığı konuşma ile sona erdi: 
“Maturidilik, Türk’ün İslam anlayışının yüz akı olan bir 
mezheptir. Türk milleti de bu mezhebin feyiz ve kanaa-
tini Ebu Hanife ve İmam Maturidi’den almaktadır. Onun 
için Te’vilatu’l Kur’an tercümesi şükranla ödenecek bir 
şey değildir, Ensar Vakfı’na minnettarım.”  

Mustafa Tahralı
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 1987’den 
2010 yılına kadar Tasavvuf Tarihi öğretim üyeliği ya-
pan Mustafa Tahralı, İlahiyat Vefa Derslerinin Kasım 
ayı konuğu oldu.  İmam hatip okulunun hayatında çok 
mühim bir yeri olduğunu anlatan Tahralı, “Din adına 
her şeyi orada öğrendim. Elhamdülillah imam hatip 
okulu açtırmadık’ diyenleri hiç anlayamadım. O dönem 
böyle bir atmosfer vardı. İlimlerin başlangıcının öğre-
tildiği yer imam hatipler. Tefsir, akaid, hadis, edebiyat 

gibi ilimlerin bilinmesi bizlere büyük ufuklar açacak-
tır. İmam hatiplere, ilahiyat fakültelerine ve diyanete 
düşen, bu ilmi seviyeyi yükseltecek uyanıklığa sahip 
olmalarıdır.” dedi. 

Program sonunda genç akademisyenlere tavsiyede bu-
lunan Tahralı sözlerine şöyle devam etti: “Elhamdülillah, 
tercüme faaliyetleri ciddi olarak arttı. Okumadan içtihat 
yapamazsınız. Okuyacaksınız! Bugün bir de şöyle bir 
durum var: Felsefeci, fıkıhçı vb. alanlarında çalışan ar-
kadaşlarım sadece kendi alanlarını biliyorlar. Böylece 
de kendilerini ilimle uğraşıyor zannediyorlar. Bir de 
şunu unutmamak lazım, her ilmin bir yaşanılan tarafı 
vardır. Yaşamak lazım! Bir medeniyet çöktüğünde her 
şeyi ile çöküyor; siyasetiyle ekonomisiyle, askerliğiyle, 
kelamıyla, söylemiyle ve fıkhıyla çöküyor. Doğruyu iyi 
öğrenirseniz, yanlışı iyi tatbik edersiniz!”

Nuri Ünlü
Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader’in modera-
törlüğünde gerçekleşen programda Nuri Ünlü’nün ha-
yatıyla ilgili merak edilen sorular kendisine yöneltildi.

Nuri Ünlü, öğretmenlik döneminde öğrenciler ile ilgili 
çalışmalarını ve iletişim biçimlerini anlattı. Hiçbir der-
sine hazırlıksız gitmediğini anlatan Ünlü, öğrencilerine 
çok kıymet verdiğini söyledi. 

Ensar Vakfı Yurt Yöneticileri 6. Hizmet İçi Eğitim 
Programı Ensar Vakfı Genel Merkezinde gerçekleşti. 
Programa Türkiye’nin birçok noktasından gelen 68 yurt 
yöneticisi katılım gösterdi.

Yurt yöneticileri tecrübe paylaşımlarını gerçekleştir-
dikten sonra Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader 
yurt yöneticilerine hitap etti. Yöneticilere nasihatlerde 
bulunan Kader, hem yöneticilerin tecrübelerini dinledi 
hem de kendi tecrübelerini anlattı. 

Yurt Yöneticileri 6. Hizmet İçi Eğitim Programı Tamamlandı
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Ankara Ziyaretleri

Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, Kredi Yurtlar 
Kurumu Genel Müdürü Recep Ali Er’i, Gençlik ve Spor 
Bakan Yardımcısı Sinan Aksu’yu, Türkiye Diyanet Vakfı 
II. Başkanı İhsan Açık’ı, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Serdar 
Çam’ı makamında ziyaret etti. 

İlim Yayma Cemiyeti ve Önder 
Yurtlarına Ziyaret
Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, İlim 
Yayma Cemiyeti ve Önder İmam Hatipliler Derneği 
‘in Zonguldak’taki yurtlarını ziyaret etti. Ziyarette, 
gençlerle bir araya gelen Kader, gençlerin kendilerini 
iyi yetiştirmelerini, üniversite hayatları boyunca elde 
edecekleri fırsatları ve kendilerini geliştirme yöntem-
lerinden bahsetti.

Kader, namazın insan hayatındaki önemine de deği-
nerek, namazın insanı kötülüklerden alıkoyduğunu, 
güçlendirdiğini ve sağlıklı kıldığını söyledi. Türkiye’de 
namaz kılan, imanlı ve insaflı gençlerin sayılarının 
azlığına değinen Kader, bu konuda gençlerin hassas 
olmaları gerektiğini söyledi.

Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, Tekke 
Konuşmalarında Gençlerle Bir Araya Geldi
Kütahya İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları 
Derneği’nin düzenlediği Tekke Konuşmaları kapsamın-
da Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, gençlerle 
bir araya geldi.

Kader, “İmam Hatipli olmak ne demektir” konusu ile 
ilgili gençlere öğütlerde bulundu. Kader, “Bazılarına 
göre hiçbir şeydir imam hatip ama biz bu sevdaya 
gönül verdiysek bizler için çok şeydir… İmam Hatipli 
olmak demek; batıl olanla sürekli mücadele içinde 
olup Hakk’ı savunmak ve batıl olana itaat etmemektir. 
İmam Hatipli olmak, Rabbinin kelamını yüceltmek 
ve yaymak, manen ve kalben de Asım’ın Nesli olmak 
demektir. Asım’ın Nesli gibi yaşamak ve yaşatmak 
demektir. İmam Hatipli olmak, Mehmet Akif ’i, Necip 
Fazıl’ı, Yahya Kemal’i anlamaktır. İmam Hatipli olmak, 
gönlünün her zaman Mekke’de, Medine’de, Kudüs’te 

olmasıdır. Hep doğru yol üzere olmak demektir İmam 
Hatipli olmak. Çıktıkları bu yolun dosdoğru bir yol 
olduğunu asla unutmadan hep O’nun yoluna gitmeyi 
gaye etmektir.  İmam Hatipli olmak, vatan ve milletin, 
Dünya’nın dört bir yanındaki Müslümanların fertleriyle 
dertlenmek, çareyi bulmadan da rahat bir uyku uyuma-
mak demektir.” dedi.
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`Aile İçi İletişimde Ebeveyn Tutumları` Konferansı Düzenlendi
Ensar Vakfı, Makedonya Ensar Derneği bünyesinde-
ki İshak Bey Eğitim Merkezinde “Aile İçi İletişimde 
Ebeveyn Tutumları” konulu konferans düzenledi.

Konferans, Ensar Vakfı Psikolojik Danışmanlık ve 
Rehberlik Birim Sorumlusu Uzman Klinik Psikolog ve 
Aile Danışmanı Mehtap Doğan tarafından sunuldu.

Programın açılışında Tefeyyüz İlkokulu Müdürü Ceylan 
Ruşid, İshak Bey Eğitim Merkezi Sorumlusu Zülal İbiş 
ve Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonu Sorumlusu Dilek 
Köksal konuşma yaptı. 

Konferansta anne ve babanın çocukların yetişmesin-
deki rolünden söz eden Uzman Klinik Psikolog ve 
Aile Danışmanı Mehtap Doğan, iletişimi güçlü olan 
çocukların her zaman bir adım önde olduklarını ifa-
de etti. Doğan, çocuklar ailelerinden sonra en çok 

öğretmenlerini örnek aldıklarını ve öğretmenlerin 
öğrencinin sosyal gelişimi açısından önemli rol aldığını 
söyledi.

Konferansın sonunda emeği geçenlere plaket takdim 
edildi.

İzmir İlim, Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Ensar 
Vakfını Ziyaret Etti
İzmir İlim, Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği 
Başkanı Hasan Gültekin ve yönetim kurulu üyeleri 
Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader’i ziyaret etti.

Ziyarete, İzmir İlim, Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği yönetim kurulu üyeleri; Aydın Kavakış, 
Abdulğani Çakır ve Ahmet Erol katılım sağladı.

Dernek Başkanı Hasan Gültekin, İzmir İlim, Kültür ve 
Yardımlaşma Derneği’nin faaliyetlerini anlattı ve vakıf 
hizmetleri hakkında istişarede bulundu.

Türkiye`nin Dört Bir Yanında Barış Pınarı Harekâtı için Fetih 
Suresi Okundu
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeyindeki PKK/
YPG unsurlarına karşı Türkiye’nin güney sınırında 
oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, 
bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan 
Barış Pınarı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için 
Ensar Vakfı’nın Bartın, Kastamonu, Çaycuma, Kadirli, 
Antalya ve birçok şubesinde Fetih suresi okundu.
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8. Büyük Türkiye Buluşması Antalya`da Gerçekleşti

Ensar Vakfı 2011 yılından bu yana her yıl Türkiye’nin 
dört bir yanındaki şubeleri ile “Büyük Türkiye 
Buluşması” adıyla bir araya geliyor. Bu yıl 8.’si gerçek-
leştirilen Büyük Türkiye Buluşması 29 Kasım- 01 Aralık 
tarihlerinde Antalya’da yapıldı.

8. Büyük Türkiye Buluşması’nda birinci gün “Ziyafet 
Sofrası” isimli bir temsil ile başladı. Namaz konusu-
nun işlendiği temsil, katılımcılar tarafından beğeniyle 
izlendi.

Ensar Vakfı Kurucuları Ali Erilli, Feyzullah Kıyıklık 
ve Kerim Aytekin’in katılımıyla gerçekleşen hasbihal 
programında şube başkanları, şubelerde yapılan ve 
planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İkinci gün, Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail 
Cenk Dilberoğlu’nun açılış konuşmasının ardından Prof. 
Dr. Mustafa Ağırman’ın “Hz. Peygamber’in Etrafındaki 
Gençler” konferansı ile devam etti. Ağırman konferan-
sında, Peygamber Efendimizin(sav) gençlere bakışını, 
verdiği değeri, güvenini ve gençleri yetiştirmede gös-
terdiği metodu anlattı. Örnek şahsiyetler üzerinden 
gençlere sabrı, dayanmayı ve İslam adına çile çekmeyi 
öğretmemiz gerektiğini dile getirdi.

Program, Prof. Dr. İsmail Kara’nın “Cumhuriyet 
Dönemi Din Politikaları” konferansı ile devam etti. 
Konuşmasında, Cumhuriyet Dönemini din politikaları 
açısından üç döneme ayıran Kara, bu dönemlerde uy-
gulanan siyasi, askeri ve bürokratik engellemeler ve 
yönlendirmeler üzerinde durdu.

Murat Dağıtmaç’ın “Dijital Haçlı Seferleri” ile devam 
eden 8. Büyük Türkiye Buluşması’nda katılımcılar, 
dijital ortamın sunduğu tehlikeler karşısında ne yap-
maları gerektiği konusunda bilgi sahibi oldu. Dağıtmaç 
katılımcıları şu konuda dikkatli davranmaya davet 
etti: “Dikkat edilmediği takdirde ailelerin karşısına iki 

10 ENSAR BÜLTENİ 
2019 TEMMUZ / ARALIK



GENEL MERKEZ

seçenek çıkıyor; ya dijital çağa ayak uydurup gençle-
rimizi dizimizin dibinde ve sosyal medya ile birlikte 
elde tutacağız ya da onları üzerimize adeta haçlı se-
ferleri gibi gelen sosyal medya tehlikesi ile baş başa 
bırakacağız.”

“Din Eğitiminde İHL, İlahiyat ve Diyanet’in Rolleri, İş 
Birliği ve Sınırları” konusunun ele alındığı panelde ko-
nuşmacılar; Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, 
İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürteza Bedir ve 
DİB Din Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç’ti. 
Tarihsel ve iş birliği bağlamında ele alınan bu üç kuru-
mun hizmet alanları, birbiriyle bağlantısı ve sınırlılık-
ları ülke dinamikleri içerisinde konuşuldu.

İkinci günün son programında, Üsküdar Hakkı Demir 
Anadolu İmam Hatip Lisesinin Tasavvuf Musikisi Ekibi, 
katılımcılara güzel bir akşam yaşattı. Türk Sanat ve 
Tasavvuf Musikisinden örneklerin seslendirildiği prog-
ramda öğrenciler gerek enstrümanlara olan hakimiyeti 
gerekse performanslarıyla göz doldurdu.

Ensar Vakfı geleneği haline gelen ve başarılı şubelerin 
taltif edildiği Ödül Töreni’nde ise 11 farklı dalda 17 
şubeye ödül verildi:

• Gençlik Çalışmaları Ödülü- Ensar Vakfı Uşak ve 
Kayseri Şubesi

• Akademik Faaliyet Ödülü ve En Düzenli Şube 
Ödülü- Ensar Vakfı Trabzon Şubesi

• Proje Çalışmaları Ödülü- Ensar Vakfı Kağıthane 
Şubesi

• Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri- Ensar Vakfı 
Ataşehir Şubesi

• Hanımlar Komisyonu Ödülü- Ensar Vakfı Kartal, 
Başakşehir ve Tavşanlı Şubesi

• Öğrenci Çalışmaları Ödülü- Ensar Vakfı Kırşehir 
Şubesi

• Yaygın Eğitim ve Kurs Faaliyetleri- Ensar Vakfı 
Batman ve Küçükçekmece Şubesi

• Yurt Faaliyetleri Ödülü- Ensar Vakfı Edirne ve Rize 
Şubesi

• Sosyal Medya Ödülü- Ensar Vakfı Kayseri Şubesi
• Vakıf Özel Ödülü- Ensar Vakfı Samsun Şubesi

40.  yılında bir kez daha Ensar Ailesini bir araya getiren 
Büyük Türkiye Buluşması, 163 şubeden 534 kişinin 
katılımı ile birlik ve kardeşlik içerisinde sona erdi.

Ensar Vakfı 8. Büyük Türkiye Buluşması’nın üçüncü 
ve son gününde eş zamanlı çalıştaylar gerçekleşti. 
Çalıştaylardan biri projesi olan şubelerle, diğeri ise 
yurdu olan şubelerle yapıldı.
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Ensar Vakfı`ndan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı`na Ziyaret
Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Cenk 
Dilberoğlu ve beraberindeki heyet, Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a hayırlı olsun ziyaretin-
de bulundu.

Ziyarete, Reisü’l Kurra Vekili ve Ensar Vakfı Genel Kurul 
üyesi Mustafa Demirkan, Balıkesir Belediye Başkan 
Vekili ve Ensar Vakfı Balıkesir Şube Başkanı Yasin Sağay, 
Ensar Vakfı Erdek Şube Başkanı Mehmet Aydın ve 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Mustafa 
Küçükkaptan katılım gösterdi.

Ensar Vakfı Çamlıca Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu Açıldı!
Ensar Vakfı Çamlıca Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 
dualarla açıldı.

Açılış programına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, Sağlık Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Dr. Şuayp Birinci, Üsküdar Kaymakamı 
Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı 
Hilmi Türkmen, Üsküdar Müftüsü Ali Çakmak, Ensar 
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu, 
Üsküdar Şube Başkanı Ismail Şirin ve yönetim kurulu 
üyeleri, hanımlar komisyonu üyeleri, gençlik komis-
yonu üye ve gönüllüleri ve yurt öğrencileri katılım 
gösterdi. 

Ensar Vakfı Üsküdar şubesinin katkıları ile açılan 
Ensar Vakfı Çamlıca Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu, 
Çamlıca’da Libadiye durağına yürüme mesafesindedir.

Ensar Vakfı 2019 Kurban Kesim Organizasyonu Gerçekleşti
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 kurbanlıkları-
mızın kesim işlemleri, Bursa EDEMEN Et ve Et Ürünleri 
Entegre Sistemi tarafından Kurban Bayramı’nın ilk 
günü gerçekleşti.

Vakıf temsilcilerimizin vekaletleri canlı yayında ke-
simle görevli kasaba vermesi ile başladı. Hijyenik bir 
ortamda ve dini hassasiyete sahip kasaplar tarafından 
her bir hayvan kesilirken topluca tekbir getirildi. 
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Vakıf Başkanları Vakıflar Özel Yayınında İBB`nin İddialarını 
Cevapladı
Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Cenk 
Dilberoğlu, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Fatmanur Altun, TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ve İlim 
Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Tülün 
TVNet’te İsmail Halis moderatörlüğündeki Vakıflar 
Özel Yayınına konuk oldu.

Konuklar, İBB yönetiminin özellikle kamuoyunda bu 
vakıflar özelinde oluşturduğu algı ve iddialara cevap 
verdi. Özellikle İBB yönetiminin gerçeklerden farklı 
olarak toplumun ekonomik kaygı kodlarından fayda-
lanarak algı yönetimi üzerine yoğunlaştıklarını ifade 
eden başkanlar, İBB ile imzalanan protokolün yasa ve 
kanunlara uygun olarak yapıldığını söylediler.

“İBB’den doğrudan ya da dolaylı olarak 
bir Türk lirası almış değiliz.”
Vakıf başkanları, İBB’den herhangi bir şekilde nakit 
alım durumu söz konusu olmadığını, İBB ile mevzua-
tın izin verdiği şekilde akla ve vicdana uygun şekilde 
iş birliği yaptıklarını ifade ettiler. Vakıflar üzerinden 
gerçekleştirmeye çalışılan “Bir elleri yağda, bir elleri 
balda hizmet ediyorlar.” algısına başkanlar; sivil toplum 
kuruluşlarının 1900’lü yıllarda yaşadıkları problemle-
ri anlattı. Şu anda sivil toplum kuruluşlarına bakışın 
normalleştiğini, sivil toplum marifetiyle iş ve işleri 
kolaylaştıran bir bakış açısının olduğunu söylediler. Bu 

bakış açısının adeta kara propagandalarla bozulmaya 
çalışıldığını ve vakıfların toplum nezdinde itibarsızlaş-
tırılmaya çalışıldığını dile getirdiler.

İBB Başkanı’nın vakıflar özelinde atmış olduğu adım-
da samimi olmadığını ise şu sözlerle vurguladılar; 
“Düzgün vakıf, yamuk vakıf... Biz İBB Başkanı’ndan 
şöyle bir yaklaşım beklerdik: “Ben bu vakıflarla çalış-
mak istemiyorum, burada siyasi yetkimi kullanıyorum. 
Ben sizinle çalışmayı tercih etmiyorum” deseydi bu 
saygı duyulabilir bir yaklaşım olurdu. Ama böyle yap-
mayıp burada 40 yıldır, 50 yıldır topluma hizmet eden 
vakıfları karalayıp vakıflara ‘bir menfaat şebekesi var’ 
şeklinde karalama kampanyasını yürütmesini kabulle-
nemiyoruz. Samimi olmadılar!”

Vakıfların şeffaf olmadığı ve kendilerine öz eleştiri getir-
medikleri yönündeki iddialara ise; “İBB Meclisi’nden oy 
çokluğu ile İBB ile vakfımız protokol yapmış. Protokol 
yapmak bir şeffaflık ve denetlenebilirlik göstergesidir. 
Ben bu mevzuata uygun olarak işletmeci olarak elektri-
ğini ödemişim, suyunu ödemişim, personel giderlerini 
karşılamışım. FETÖ binlerce yurdunu ve öğrenci evini 
gayri resmi ve kayıt dışı tutmuştur. Gizlilik için FETÖ 
tüm işlerini bu şekilde yapmıştır. Bizler protokol yapa-
rak şeffaf olduğumuzu ve vakfımıza ait bir iş olduğunu 
baştan ilan etmiş oluyoruz. Böylece toplumsal denet-
lemeye açık hale gelmiş oluyoruz. Yani FETÖ’nün iş 
yapma tarzıyla vakıflarımızın iş yapma tarzını birbirine 
karıştırmamak lazım. Biz ise her şeyi vatandaşın gözü 
önünde CHP’nin içerisinde olduğu ve onayladığı bir 
protokol çerçevesinde çalışma yaptık.” şeklinde cevap 
verdiler.
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TURKEN Vakfı 6. Geleneksel Yemek Programı Gerçekleşti
TURKEN Vakfı, 6. geleneksel yemek programı Amerika’da 
gerçekleşti. Programa, bürokrat, iş adamı ve öğrencilerden 
yaklaşık 200 kişi katılım sağladı.

Program, Zülkarneyn Vardar’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti 
ile başladı. Sinevizyon gösterisinin akabinde Amerika 
TURKEN Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Behram Turan 
selamlama konuşmasını ve sonrasında ise Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TURKEN Vakfı geleneksel yeme-
ğinde yaptığı konuşmada, “Türkiye’yi, dost ve kardeş coğ-
rafyaların öğrencileri için adeta bir eğitim-öğretim üssü 
hâline dönüştürdük. Türkiye Burslarıyla okuyan 168.000 
misafir öğrencimiz var. Hedefimiz, ülkemizdeki misafir 
öğrenci sayısını 350 bine çıkarmaktır. İnşallah böylece, 
dünyada en çok misafir öğrenci barındıran ilk 5 ülke ara-
sına gireceğiz” dedi. “TURKEN’e, medeniyetimizdeki köklü 
vakıf geleneğinin Amerika Birleşik Devletlerindeki tem-
silcisi olarak bakıyoruz.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Vakfın çalışmalarıyla iftihar ettiğini ve başarı grafiğini 
daha da yükseğe taşıyacağına inandığını kaydetti.

“Gençlerin farklı sahalarda kendilerini 
yetiştirmeleri önemlidir”
Dünyanın farklı ülkelerinde Türkiye’ye eğitim ya da gezi 
için gelen öğrencileri, o ülkelerdeki temsilciler olarak 
gördüklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim ve 
öğretime çok önem verdiklerini, gençlerin asıl ilgi alanla-
rı yanında, dil eğitiminden sosyal kalkınma projelerine, 
siyasetten sivil toplum faaliyetlerine kadar çok farklı sa-
halarda kendilerini yetiştirmelerinin önem arz ettiğini bil-
dirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, günümüzde tek bir alanda 
uzlaşmanın belli meslek grupları dışında değerini yitirdi-
ğini hem kendi konusunu iyi bilen hem de hayatın farklı 
alanlarında çalışmalar yapan insanların rağbet gördüğünü 

ifade etti. Devlet olarak tüm gençlerin eğitim-öğretim 
ortamını iyileştirmenin mücadelesini verdiklerini, son 17 
yılda Türkiye’de eğitim-öğretim altyapısını adeta baştan 
sona yenilediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
76 olan üniversite sayısını 206’ya çıkardıklarını, akademik 
kapasiteyi güçlendirdiklerini aktardı. “Tek tipleştiren, for-
matlayan, genç dimağların hayallerini karartan bir eğitim 
modeli yerine, daha özgürlükçü, daha yenilikçi, reformist 
bir modele geçmiş bulunuyoruz” diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şu anda resmî kurumların burslarıyla yurt dı-
şında lisansüstü, doktora ve post doktora çalışması yapan 
bin 600 civarında Türk öğrenci bulunduğunu, gönüllü ku-
ruluşlar, iş adamlarının desteklediği öğrenciler de dikkate 
alındığında bu sayının 3 bine yaklaştığını açıkladı.

“Hedefimiz, ülkemizdeki misafir öğrenci sayısını 
350 bine çıkarmaktır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’yi, dost ve kardeş coğ-
rafyaların öğrencileri için adeta bir eğitim öğretim üssü 

hâline dönüştürdük. Türkiye Burslarıyla ve kendi hesa-
bına okuyan 168 bin misafir öğrencimiz var. Hedefimiz, 
ülkemizdeki misafir öğrenci sayısını 350 bine çıkarmaktır. 
İnşallah böylece, dünyada en çok misafir öğrenci barındı-
ran ilk 5 ülke arasına gireceğiz” dedi.

TURKEN Vakfı’nın New York Manhattan’da inşaatı devam 
eden 200 öğrenci kapasiteli yurdunun tamamlanmasıyla 
Türk ve yabancı öğrencilerin daha iyi şartlara kavuşa-
caklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM’nin 
karşısına inşa edilen Türk Evi’nin de tamamlanmasıyla 
ABD’deki Türk toplumunun müstesna bir mekâna sa-
hip olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 
Eylül-2021 Eylül dönemini kapsayacak BM 75. Genel Kurul 
Başkanlığı görevine İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır’ı 
aday gösterdiklerini yineleyerek, “Birleşmiş Milletler’de 
ilk defa Türkiye’nin böyle bir temsili yakalaması da bizleri 
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ayrıca mutlu edecektir, memnun edecektir. Burada böyle 
bir icrai faaliyette bulunmak inanıyorum ki bizim için ayrı 
bir onur vesilesi olacaktır” şeklinde konuştu.

“Aklınızı ve kalbinizi birilerine asla kiraya 
vermeyiniz”
Gençlere “Bir insanı güçlü yapan, büyük yapan düşünce-

leridir” tavsiyesinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsan hayal kurabildiği müddet-
çe vardır, canlıdır, diridir. Hiç kimsenin hayallerinizi çal-
masına, cesaretinizi örselemesine asla müsaade etmeyin. 
Buradaki tüm genç kardeşlerimin hayata bu pencereden 
bakmasını, özgüven sahibi olmasını, kendisini geleceğe 
bu şekilde hazırlamasını bekliyorum. 15 Temmuz gecesi 
kendi milletine bomba yağdıran mankurtlar gibi aklını-
zı ve kalbinizi birilerine asla kiraya vermeyiniz. Bizim 
inancımızda zulme rıza zulümdür. Bizim için zalimin de 
mazlumun da kimliğinin bir ehemmiyeti yoktur. Siz genç 
kardeşlerimin bu şuurla hareket edeceğine, ülkemizin 
“Dünya 5’ten büyüktür” bayrağı altında sürdürdüğü hak 
ve adalet mücadelesine destek olacağına inanıyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin her birinin başarısını 
önemsediklerini, değer verdiklerini yineleyerek, “Sizlerin 
iş hayatında, sosyal hayatta, akademide, bilimde, sanatta, 
sporda, siyasette elde edeceği başarılar hem gençlerimize 
örnek olacak hem de gelecek kuşakların önünü açacaktır. 
Bunun için çalışmalarınıza yorulmadan, azimle devam 
etmenizi istiyorum. Türkiye ile ABD arasında yalnızca bir 
köprü oluşturmanızı değil, ABD’de de bir köprübaşı haline 
gelmenizi arzu ediyorum” dedi. ABD’de geçmişten beri 
Türkiye aleyhine faaliyet gösteren pek çok lobi olduğuna 
dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ üyelerinin 
de Türkiye ve ABD ilişkilerini zehirlemek, Müslümanlar 
arasında fitne çıkarmak için yoğun bir gayret içinde oldu-
ğunu vurguladı.

“Fetö’nün ipliğini, tüm dünyada pazara çıkarmakta 
kararlıyız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz 15 Temmuz gecesi 251 in-
sanımızı şehit eden, 2 bin 193 vatandaşımızı da yaralayan 
bu örgütün ipliğini tüm dünyada pazara çıkarmakta ka-
rarlıyız. Pensilvanya’daki şarlatan başta olmak üzere, tüm 
katillerden ve azmettiricilerden işledikleri cürümlerin 
hesabını yargı önünde tek tek soracağız. Örgüt elebaşı ve 
diğer teröristlerin ülkemize iadesi için Adalet ve Dışişleri 
Bakanlıklarımız yoğun bir diplomasi mücadelesi veriyor. 
Sizlerden de bu örgüte karşı uyanık olmanızı, Fetöcü al-
çakların gerçek yüzünü her platformda muhataplarınıza 
anlatmanızı istiyorum” şeklinde konuştu.

Gençlere olan güvenini yineleyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Her biriniz inşallah çok önemli görevlere ge-
lecek, ülkenize, İslam âlemine ve hatta tüm dünyaya yön 
vereceksiniz. Ben bu salonda geleceğin bakanlarını, devlet 
ve hükümet başkanlarını, siyasetçilerini, sanayicilerini, 
sporcularını, sanatçılarını, inşallah Nobel ödülleri alacak 
bilim adamlarını görüyorum. Burada eserleriyle, çalışma-
larıyla ülkelerine ve insanlığa hizmet edecek gönül erlerini 
görüyorum.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin teknolojide, inovas-
yonda, bilişimde çığır açacak projelere imza atacaklarına 
olan inancını dile getirerek, İstanbul’da gerçekleştirilen 
Teknofest’i anımsattı ve “TEKNOFEST İstanbul dünya-
da bir numara oldu, katılım itibariyle 1,5 milyonu aştı. 
Sonunda tren taşımacılığını kapatmak zorunda kaldılar, 
zira artık alana girmek mümkün değildi. Demek ki istenin-
ce, azmedince oluyor. Bu da İstanbul’umuzda gerçekleşti” 
diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programı düzenleyen TÜRKEN 
Vakfı yöneticilerine teşekkür ederek, konuşmasını tamam-
ladı. Sonrasında öğrencilerle soru cevap şeklinde söyleşi 
programı yapıldı. 

Program, Turken Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Behram 
Turan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
hediye takdiminin ardından sona erdi. Programa 
Cumhurbaşkanı’nın beraberinde eşi Emine Erdoğan, Milli 
Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan katıldı.

Yine katılımcılar arasında Cumhurbaşkanlığı Savunma 
Sanayi Başkanı İsmail Demir, Diplomat Feridun Sinirlioğlu, 
Amerika Büyükelçisi Serdar Kılıç vardı. Ensar Vakfı 
Mütevelli Heyeti’nden ise Başkan İsmail Cenk Dilberoğlu, 
Enes Akça, Şeref Kazancı ve Selim Kondu katıldı.
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Konya İmam Hatip Okulu Birinci ve On Birinci Dönem Arası İlk 
Mezunları Buluştu
Konya İmam Hatip Okulu birinci ve on birinci dönem 
arası ilk mezunları 2019 yaz buluşması, Ensar Vakfı 
Konya Şubesi’nin ev sahipliğinde Kent Ormanı’nda 
gerçekleştirildi.

Programa Konya İmam Hatip Lisesi’nin ilk mezunla-
rından Prof. Dr. Hayreddin Karaman, Ak Parti Konya 
Milletvekili Ziya Altunyaldız, Ensar Vakfı Genel Müdürü 
Hüseyin Kader, Konya Şubesi yönetimi ve Konya İmam 
Hatip Okulları ilk mezunlarından çok sayıda kişi katıldı

‘500 öğrenciye ev sahipliği yapacağız’
Ensar Vakfı Konya Şubesi olarak yapımı tamamlanan 
yurtlarla birlikte önümüzdeki eğitim öğretim yılında 
500 öğrenciye ev sahipliği yapacaklarını dile getiren 
Başkan Mustafa Kaçar, “Ensar Vakfı Konya Şubesi, bu-
güne kadar yapmış olduğu şube faaliyetlerinin yanında, 
geçtiğimiz yıl Konya’da iki tane yükseköğrenim yurdunu 
şehrimize kazandırdı. Yurtlarımız geçen sene 300 öğ-
renciyle hizmet verdi. Selçuk Üniversitesi kampüs ala-
nında da yapımı tamamlanan yurdumuz da yeni eğitim 
öğretim yılında hizmete girecek. Dolayısıyla Ensar Vakfı 
Konya Şubesi, 500 tane memleket evladını bağrına ba-
sarak onlara burada ev sahipliği yapacaktır. Son yurdu-
muz olan Selçuk Üniversitesi’ndeki Kız Yükseköğrenim 
Öğrenci Yurduna da muhterem hocamızın da onay-
larını aldıktan sonra “Prof. Dr. Hayreddin Karaman 
Ensar Vakfı Konya Şubesi Selçuklu Yükseköğrenim Kız 
Öğrenci Yurdu” ismini verdik. Hayırlı olsun” ifadelerini 
kullandı.

‘Emekli olmayacak yaşamı benimsedik’
Kendisinin de İmam Hatip neslinden geldiğini ve emekli 
olmayacak bir yaşam tarzı belirlediklerini dile getiren 
Ak Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, “Bizler 
de İmam Hatip neslinden gelmekteyiz. Bozkır İmam 

Hatip’in ilk açılışında öğrencilik yapıp 3 yıl okuduktan 
sonra oradan mezun olduk. Ardından da Konya İmam 
Hatip’in lise kısmına gelerek burada da (1983 yılında) 
mezuniyetimizi yaşadık. Hiçbir zaman emekli olmaya-
cak bir yaşam tarzımız olsun düsturunu benimsedik. 
Bizler beşikten mezara asla emekli olmadan dünya ve 
ahiret için üretme gayretinde olması gereken ve bu mis-
yonu son nefesine kadar taşıması gereken insanlarız. 
Allah bu gayrette bizleri inşallah doğru bir üretim ve 
doğru bir irşat faaliyetiyle hayatımızı yürütmeyi nasip 
etsin” şeklinde konuştu.

‘Davadaki ateşimiz soğumasın’
İmam Hatip neslinin birliğiyle ön plana çıktığını, yıllar 
ve yerler değişmesine rağmen bu doğrultuda hala ilk 
günkü gibi mezunlar arasında irtibatın devam ettiğine 
dikkat çeken Prof. Dr. Hayreddin Karaman, “Mensubu 
olduğumuz İmam Hatip nesline hizmet etmek bizler 
için en büyük şereftir, bahtiyarlıktır. Birbirimizi unut-
mayalım. Davayı kaybetmeyelim. Davadaki ateşimiz, 
heyecanımız soğumasın. Orada bir köy varsa ve siz 
gidip görmüyorsanız o köy sizin köyünüz değildir. Gidip 
geldiğiniz taktirde sizindir. O halde dava arkadaşlarınız, 
dostlarınız varsa onlarla irtibatınızı kesmediğiniz ve 
bir araya geldiğiniz sürece bu var demektir. Yoksa her 
biri bir köşeye dağılır, birbirleriyle iletişimi kaybeder 
ve başka irtibatlar kurarlarsa o birlik olmaz. O dirlik 
olmaz. O birliğin hedefi ve davası olmaz. Bizler İmam 
Hatip nesli olarak bugünlere kadar bu birliğimize sahip 
çıkmaya özen gösterdik’ dedi.

‘Amaç ve davamızdan vazgeçmedik’
Konya İmam Hatip Okulundan mezun olduktan sonra 
İstanbul’da Yüksek İslam Enstitüsü’nde okuduklarını 
ve oradaki eğitim süreçlerinde de amaç ve davaları 
doğrultusunda hareket ettiklerini kaydeden Prof. Dr. 
Hayreddin Karaman, “1959-1963 yılları arasında ilk 
Yüksek İslam Enstitüsü İstanbul’da açılmıştı. Orada 
okuduk. Bilmenin, okumanın bir amacı olmalıdır. Buraya 
neden geldik sorusunu İmam Hatip yıllarında da ken-
dimize sorardık. Asıl bize hedef gösteren ebeveynimiz 
ve hocalarımız, yol göstericilerimiz bizlere istikamet 
vermiş ve hedef tayin etmişlerdi. Onu bildiğimiz için 
buraya hep o hedefi gerçekleştirme şuurunda olduk. 
Onun için de bu mektebin verdiğiyle yetinmedik. Bir 
amaç ve dava vardı. Bu davanın adamları olabilmek için 
donanıma ihtiyacımız vardı. Hem nefsimiz mücadele 
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etmekle hem de yeterli dava adamı olabilmek için ge-
rekli vazgeçilmez bilgiyi edinmekle mükelleftik. Bunun 
için de nerede bizi biz yapacak değer bulduysak oraya 
koştuk ve oradan almaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

‘Dağılmadık, dağılmayacağız’
İmam Hatip şuuruyla yetişmiş bireyler olarak bugüne 
kadar birlik ruhunu koruduklarını belirten Prof. Dr. 
Hayreddin Karaman, “Bizler hem halimizi hem de ka-
ilimizi ıslah etmek durumundayız. Bunu Allah’a şükür 
İmam Hatip’te idrak ettik ve Yüksek İslam Enstitüsü’ne 
gittik. Son sınıflara doğru bizler şimdi buradan dağılıp 
gideceğiz diye düşündük. Arkadaşlarımızla belki 10 
senedir birlikteyiz. Kim kimdir bunu öğrendik. Bu 
arkadaşlarımızla bir dava yürütebiliriz. Eğer dağılır-
sak kimi müftü, kimi öğretmen olacak. Arada irtibatta 
koparsa herkes kendi derdine düşecek ve dava unutu-
lacak. O halde dedik ki, bu arkadaşlarımızla bir birlik-
telik kuralım. Nereye gidersek gidelim irtibatı kopar-
mayalım. Dava bellidir. Hepimiz bir araya gelemezsek, 
parça parça buluşalım. Zinciri oluşturalım. Devamlı 
istişare edelim. Durumumuzu değerlendirelim dedik. 
Camilerde 20’li, 30’lu toplantılar yaptık. Türkiye’yi, 
dünyayı nasıl kurtaracağız diye ateşli şekilde konuştuk. 
Bir de yeminleştik ve dağıldık. Fiziki olarak dağıldık 
ama ruhi, manevi olarak dağılmadık. Bugüne kadar 
dağılmadık. İnişler, çıkışlar oldu fakat hala çok şükür 
dağılmadık, dağılmayacağız” diye konuştu.

‘Halktan ve talebelerden gruplarımız 
oldu’
Davaları doğrultusunda eğitim verirken hem halkla 
hem de öğrencilerle özel olarak ilgilendiklerini söyle-
yen Prof. Dr. Hayreddin Karaman, “Sadece biz değiliz bu 
nesiller devam etti. Eğer bir yerde öğretmen olacaksak 
sadece sınıfta ders vermekle yetinmeyelim. Kabiliyetli, 
gayretli çocukları seçelim. 15-20 tane talebemizle özel 
olarak ilgilenelim. Onlara kitap okutup dil öğretelim. 
Davayı anlatalım dedik. Bunlar bizden sonraki nesilleri 
teşkil etsinler dedik. Hatta nesillerin el kitabı diye bir 
kitapçık hazırladık. Orada yol yöntem belirleniyordu. 
Eğer bu cemiyeti değiştirmek, ıslah etmek istiyorsanız 

o cemiyeti teşkil eden fertlerden işe başlamazsanız ve 
onlar değişmezse onun üst yapısı olan siyaset, kültür, 
medeniyet değişmez. Talebelerimizden ve halka halka 

genişleyen tabandan başlayarak eğitmek üzere yola 
çıktık. Bizim yolumuz yöntemimiz buydu. Onun için 
bir halktan bir de talebeden grubumuz vardı. Halk 
ile yaptığımız toplantılarda Kur’an-ı Kerim ve mea-
lini okutuyorduk, güncel meseleleri konuşuyorduk. 
Talebelerle ise onlara davayı anlatıp bu davaya nasıl 
hâkim olabilecekleri ve bunun için gerekli donanımları 
anlatıyorduk” dedi.

‘Özel gayretin sonuçlarını gördük’
Özel gayret gösterdikleri insanların ilerleyen süreçte 
davanın hadimi kişiler haline geldiklerini dile getiren 
Prof. Dr. Hayreddin Karaman, “Bu alaka, özel gayretin 
sonuçlarını gördük. Özel olarak çalıştığımız arka-
daşlar sıradan insan olmadılar. Bunların çoğu yetkin 
ve davanın hadimi insanlar oldular. Bundan anladık 
ki, teker teker insanlara dokunarak onlarla irtibatta 
olmak lazım. Bu arada tabi davamızın en önemli araç-
larından birisi olarak da İmam Hatip Okullarının, diğer 
okullardaki din derslerinin, ilahiyat fakültelerinin ve 
Diyanet’in olduğunu gördük. Bu tecrübe içinde en 
önemli araçlarımızın bunlar olduğuna karar verdik ve 
bu kararımız devam ediyor. Yine diyoruz ki, Türkiye’de 
sağlam bir İslamlaşmanın en önemli aracı bunlardır. 
Bunları es geçerek aidiyetlerini bozarsak ve bunların 
yerine başkalarını ön plana çıkarırsak varacağımız yer 
felakettir, dalalettir” diyerek sözlerini tamamladı.
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Konya`da Prof. Dr. Hayreddin Karaman`a Ahde Vefa Gecesi 
Düzenlendi
Ensar Vakfı Konya Şubesi, Birlik Vakfı Konya Şubesi ile 
birlikte “Prof. Dr. Hayreddin Karaman Hocamıza Vefa 
Gecesi” düzenledi. Mevlâna Kültür Merkezi’nde yoğun 
katılımla gerçekleştirilen programda, arkadaşları ve 
talebeleri hatıralarıyla “Hocaların Hocası” diye tabir 
ettikleri Karaman’ı anlattı.

‘Hocamızın mücadelesinin şahidiyiz’
Ali Bektaş’ın moderatörlüğünü yaptığı programın açı-
lışında konuşan Birlik Vakfı Konya Şube Başkanı Abdi 
Parlak, Hayreddin Karaman’ın hayatının, ülkemizin 
bugünlere gelmesinde verilen mücadelenin, çekilen 
sıkıntıların, azmin ve kararlılığın canlı bir örneği ol-
duğunu belirterek, “Bu evrede darbelere, fitnelere, 
Müslümanları yok saymalara rağmen bu ülkenin asli 
unsurlarını, inancını, kültürünü tekrar yeşertmek ve 
öne çıkarmak için verilen bütün emekleri hocamın şah-
sında saygıyla yad ediyorum. Asılsız ve köksüz bir millet 
oluşturma gayretlerinin bünyemizde meydana getirdiği 
dejenerasyonun tamiri hususunda da asla ümidimizi 
kaybetmedik. Bu hususta muhterem hocamın yerleşik 
yanlış inanışlara rağmen doğruyu ve hakkaniyeti, ilmin 
ışığında, zorlaştırmadan, kolaylaştırarak verdiği müca-
dele ve gayretin şahidiyiz” dedi.

‘Davamız imam hatip davasıdır’
Ensar Vakfı Konya Şube Başkanı Mustafa Kaçar da 
Konya İmam Hatip’in ikinci mezunlarından olan 
Karaman’ın Konya’nın yakın dönem eğitim hayatına 
ayna tuttuğunu, kültür hayatını eserleriyle hatırlattığını 
söyledi. “Davamız İmam Hatip davası” diyen Kaçar, bu 
davanın imanlı, Müslüman Türk gençliğinin yetişmesi 
davası olduğunu ve her zaman bunun savunucusu ola-
caklarını kaydetti. Kaçar, Bosna Hersek Mahallesi’nde 
yapımı tamamlanan Ensar Vakfı’na ait kız öğrenci 

yurduna da “Selçuklu Hayreddin Karaman Kız Öğrenci 
Yurdu” ismini verdiklerini ifade etti.

‘Talebe olmaya gayret ettik’
‘Prof. Dr. Hayreddin Karaman Hocamızın hatıralarını 
okuduk, dertlerini dinledik, talebe olmaya gayret et-
tik’ diyen Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, 
“Muhterem hocamızın yaşadığı bir hayat vardı. Çilesiyle 
sıkıntısıyla, soğuğuyla, sıcağıyla, rüzgarıyla o dönemleri 
hocamız iliklerine kadar yaşadılar. Bugün bizler hala 
onların önderliğinde, açtıkları yolda,  belki de o gün ek-
tikleri tohumların yeşerttiği meyveleri yiyoruz. Bunca 
çileye rağmen hocamız saatlerce okur, çalışır, didinir. 
Rabbimizden her kitap öncesinde bir 10 yıl ister. Biz 
de hocamız için bir 10 yıl daha isteyelim. Cenab-ı hak 
ona ömürler versin, onun günlerini belirlesin, daha çok 
bize eser bıraksın. Daha çok önümüzde olsun, önderi-
miz olsun, önümüz olsun. Biz de onun talebesi olmaya 
devam edelim” ifadelerini kullandı. 

AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun ve 
Hacı Ahmet Özdemir, Vali Yardımcısı Mehmet Aydın, 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, 
İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ile 
çok sayıda davetlinin katıldığı programda, Hayreddin 
Karaman’ın arkadaşları ve öğrencileri anılarından ör-
nek vererek hocalarını anlattı.

‘Hayreddin Karaman, hepimizin 
hocasıdır’
Konya İmam Hatip’te birlikte okuduğu arkadaşı Prof. 
Dr. Hayreddin Karaman’ın okula nasıl geldiğini anla-
tan Mustafa Ateş, Karaman’ı “Hepimizin hocası” diye 
tanımladı. Ateş, bugün, Prof. Dr. Hayreddin Karaman sa-
yesinde dini bir dönüşüm yaşandığını ifade etti. Bütün 
arkadaşlarını okumaya teşvik edip hepsinin ağabeyi 
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olduğunu belirten Dr. Ahmet Baltacı ise Karaman’ın 
gayretli çalışmalarıyla herkese rehber olduğunu bil-
dirdi. Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu, kitaplara düşkün 
olan Karaman’ın kendisine, arkadaşlarına ve çevre-
sine faydalı bir insan olduğunu vurguladı. Prof. Dr. 
Mustafa Uzunpostalcı ise 1960 ihtilalinden sonra İmam 
Hatip okullarının kapatılma kararının Karaman’ın bir 
konuşması ardından iptal edildiğini anlattı. Prof. Dr. 
Uzunpostalcı, “Hayreddin Bey o gün savaşı bitiren bir 
konuşma yapmıştır” dedi.

 ‘Çocukları ve torunları da izinden gitti’
Prof. Dr. Hayreddin Karaman’ın damadı ve aynı za-
manda öğrencisi olan Uludağ Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, İmam Hatip neslinin 
öncü isimlerinden birisi olan babasının, çocukları ve 
torunlarının da onun izinden gittiğini bildirdi. Bir di-
ğer öğrencisi Dr. Ahmet Akman da Karaman’dan hem 
yöntemsel hem muhteva açısından çok şey öğrendiğini, 
bu nedenle kendini şanslı saydığını söyledi. Programa 
katılan torunu Muhammed Tahir Kılavuz da dedesi 
Hayreddin Karaman’ın ev ortamında bile kendilerine 
hocalık yönünü hissettirdiğini, İmam Hatip’te öğren-
diklerinden daha fazlasını dedesinden öğrendiğini 
anlattı. Konuşmaların ardından izleyicilere Hayreddin 
Karaman’ın hayatını anlatan bir video gösterildi. 

Ardından Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, davetlilere ilahi-
lerini sundu.

‘Gücümüz ve ömrümüz yettiğince 
çalışacağız’
Son olarak kürsüye gelen Prof. Dr. Hayreddin Karaman, 
Konya’nın vefalı bir şehir olduğunu ve ahde vefanın 
çok önemli bir İslami değer olduğunu vurgulayarak, 
“Azmimizi hissettirmek ve gençlere aksettirmek için 
gücümüz ve ömrümüz yettiğince çalışmaya devam 
edeceğiz. Develer gibi yattığımız yerde değil, çalışarak 
öleceğiz” diye konuştu. Karaman, Konyalıların vefası-
na hediye olarak yazdığını ifade ettiği şiirini okudu. 
Programını sonunda Ensar Vakfı Konya Şube Başkanı 
Mustafa Kaçar ve Birlik Vakfı Konya Şube Başkanı Abdi 
Parlak, Prof. Dr. Hayreddin Karaman’a günün anısına 
tablo hediye etti. Programa katkı sunanlardan Mustafa 
Ateş, Dr. Ahmet Baltacı, Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu, 
Prof. Dr. Mustafa Uzunpostalcı, Prof. Dr. Ahmet Saim 
Kılavuz, Dr. Ahmet Akman, Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, 
Muhammed Tahir Kılavuz, Ali Bektaş, Birlik Vakfı Konya 
Şubesi Yönetim Kurulu ve Organizasyon Komisyonu 
Üyesi Edibe Yılmaz ve Alaaddin Yılmaz ile Ensar 
Vakfı Konya Şubesi Yönetim Kurulu ve Organizasyon 
Komisyonu Üyesi Lokman Koyuncuoğlu’na, Prof. Dr. 
Hayreddin Karaman’ın eliyle plaket takdim edildi.

Ensar Vakfı`nın Rahmetli Başkanı Ahmet Şişman Dualarla Anıldı
Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Eski Başkanı Ahmet Şişman 
vefatının 8. sene-i devriyesinde, sevenleri tarafından 
kabri başında dualarla anıldı.

Edirnekapı Sur Dibi Mezarlığında gerçekleşen dua me-
rasimine Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail 
Cenk Dilberoğlu, rahmetli Ahmet Şişman’ın oğlu Sacit 
Şişman ve sevenleri katılım gösterdi.
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Ensar Vakfı 35. Geleneksel Kır Gezisi Gerçekleşti
Bu yıl 35.si düzenlenen Geleneksel Ensar Vakfı Kır 
Gezisi, 7 Temmuz Pazar günü yaklaşık 4 bin kişinin 
katılımıyla Belgrad Ormanı Kirazlıbent mevkiinde 
gerçekleşti.

Piknik alanına İstanbul’un ilçeleri olmak üzere 
Türkiye’nin farklı yerlerinden Ensar Vakfı ailesine 
gönülden bağlı birçok kişi geldi. Ailelerin gelmesiyle 
birlikte piknik katılımcılarına serbest zaman tanındı. 
Çocuklar aileleriyle birlikte piknik alanına kurulan 
oyun alanlarında vakit geçirirken çeşitli ikramlarda 
bulunuldu. Öğle vaktine doğru ise, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Mehter Takımı coşkulu bir şekilde tempo tu-
tarak piknik alnında mehteran ziyafeti sundu. Mehteran 
gösterisinin ardından Ensar Vakfı bünyesinde yer alan 
İstanbul Tasarım Merkezi (İTM), Hanımlar Komisyonu, 
Değerler Eğitimi Merkezi (DEM), Ensar Yayın Grubu 
ve Ensar Ensititü stantlarında gelenlere Ensar Vakfı ile 
ilgili çeşitli bilgi aktarımında bulundular.

Serbest zamanın ardından Kır gezisi programı Kuran’ı 
Kerim tilaveti ile başladı. Tilavetin ardından ise cemaat 
ile birlikte öğle namazı kılındı. Namazdan hemen sonra 
ise Ensar Vakfı Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Av. 
İsmail Cenk Dilberoğlu piknik alanına gelen ailelere hoş 
geldiniz konuşması yaparak 35.si düzenlenen piknikte 
tekrar bir araya gelmenin haklı gurunu yaşadığının 
altını çizdi. Daha sonra konuşmasını gerçekleştiren 
Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Av. İsmail Cenk 
Dilberoğlu, geçen sene yaşanan hain darbe girişimin-
den dolayı bir araya gelinemediği ve geleneksel pikni-
ğin yapılamadığını belirtti. 

Vakfın bu yılki pikniğine Prof. Dr. Hayreddin Karaman 
da katılım gösterdi. Karaman, konuşmasında Ensar 
dostlarının, Türkiye’nin dirliğine, birliğine İslam 

ümmetinin geleceğine inanan samimi Müslümanların 
piknikte yer aldığını söyleyerek, gelecek senelerde 
de Ensar Vakfı pikniklerinin icra edilmesi gerektiğini 
vurguladı. Çok fazla şehit ve gazilerimizin olduğunun 
altını çizerek, “Şehit ve gazilerimizden Allah razı olsun, 
onların bıraktığı emanete de hakkıyla sahip çıkabilmeyi 
bizlere nasip eylesin. Bugün çok değerli misafirlerimiz 
de var. Ensar Vakfı geleneksel pikniğimizde her zaman 
bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Şube, yurt, burs ve 
yemek hizmetleri ile binlerce öğrenciye Türkiye gene-
linde hizmet vermeye gayret ediyoruz. Özellikle vakfın, 
İstanbul’daki İmam Hatip okullarımızda ücretsiz öğle 
yemeği vermesi ve bunun gibi birçok hizmeti vakıf 
bünyesinde devam ettirmeye çalışması takdire şayan. 
Sizlerin duası ve inancıyla vakıf evvelallah elinden ge-
leni yapmaya çalışıyor.” dedi.

Konuşmaların ardından dualar yapıldı ve Ensar Vakfı 
yemek ikramında bulundu.

Çay ikramı ve sohbetlerin ardından geleneksel piknik 
sona erdi.
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Namaz Gönüllüleri Platformu
Namaz Gönüllüleri Platformu, insanımıza namazı sev-
dirmek ve namaz bilinci kazandırmak amacıyla bir 
araya gelen ve içerisinde Ensar Vakfı’nın da olduğu 
yaklaşık 100 namaz gönüllüsünün oluşturduğu bir 
“sivil aydın inisiyatifi” olarak doğdu. 

“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’ta, Avrupa 
ve Balkan ülkelerinde binlerce “Namazla Diriliş” paneli, 
konferansı ve namaza dair seminer, sohbet, radyo-TV 
programı düzenlendi. 

10 yıl önce 20 civarında olan “Namaz Bilinci” kitapları-
nın sayısı, şimdi 200’e, toplam baskı adetleri ise yaklaşık 
10 milyona ulaştı. İkinci 10 yılına giren Namazla Diriliş 
seminerleri daha büyük organizasyonlarla ve daha fazla 
kitleye ulaşabilme azmiyle devam etmektedir. 

Namazla diriliş ikinci 10. yıl seminerlerinin panelistleri;

• Abdullah Yıldız

• Abdülhamit Kahraman
• Ahmet Bulut
• Ahmet Çağlayan
• Dursun Ali Taşçı
• Kâmil Çakır
• Mehmet Şerif Niziplioğlu
• Muhammet Masum Vanlıoğlu
• Mustafa Güler
• Ramazan Kayan
• Zehra Türkmen
Böylece milyonlarca insanımıza “namaz bilinci” anlatıl-
dı ve “namaz duyarlılığı” kazandırıldı.

Ocak- Aralık döneminde Türkiye Genelinde 79 il ve 
339 ilçede 1168 “Namazla Diriliş” semineri verildi.
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Çalışma ve hizmetlerini her yerde ve herkese ulaştırmayı hedefleyen Ensar Vakfı, bu amacı 
gerçekleştirmek için Türkiye’nin her noktasına şubeler açmaktadır. Ensar Vakfı Şubeleri, bulundukları 
il ve ilçelerde insani değerlere bağlı bir nesil yetiştirmeyi, özelde gençlere genelde ise toplumun 
her kesimine ulaşmayı hedefler. Vakıf senedine uygun olarak başta eğitim olmak üzere çeşitli 
faaliyetler düzenler. Bu amaçla Türkiye’ni dört bir yanında şubeleşme ve sivil inisiyatifi oluşturma 
vizyonuyla yola çıkan Ensar Vakfı, Türkiye genelinde 80 il ve 83 ilçe olmak üzere toplam 163 şubesi 
ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Ensar Vakfı Teşkilatlanma çalışmaları, Hanımlar Komisyonu ve 
Gençlik Komisyonları faaliyetleriyle her geçen yıl artarak devam etmektedir. 
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Türkiye Genelinde “Kim Olduğunuzu Biliyor Musunuz” Stand- 
Up Gösterileri Düzenlendi
Ensar Vakfı Teşkilatlanma birimi organizasyonuyla, 
şubelerimizin ev sahipliğinde İmam Hatip okulları 
öğrencileri, Recep Demirkaynak’la “Kim Olduğunuzu 
Biliyor Musunuz?” farkındalık programına katılım 
sağladı. Tek kişilik sahne gösterisiyle öğrencilerin dik-
katlerini üzerine toplayan Demirkaynak, esprileriyle 
öğrencilerin yüzünü güldürdü.

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

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

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

Program yapılan şubeler: 

• Sakarya, 
• Sakarya- Akyazı, 
• Bilecik, 
• Bolu, 
• Balıkesir, 
• Bandırma, 
• Erdek, 
• Edremit, 
• Yalova, 
• Karabük, 
• Karabük- Safranbolu, 
• Zonguldak- Çaycuma.

Ali Fuad Başgil Kitap Kahve`de Şiir Dinletisi Programı 
Gerçekleşti 
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Ensar Vakfı Samsun 
şubesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiği ‘Gençlik Projeleri 
Destek Programı GPDP 2018 II’ kapsamında faaliyet-
lerini gerçekleştiren Ali Fuad Başgil Kitap Kahve’de, 
Büşra Nur Gece’nin sunumuyla kız öğrencilere yönelik 
şiir dinletisi programı düzenlendi.

Birlikte anlamak, birlikte anlatmak, birlikte hissetmek 
ve şiiri sevdirmek amacıyla düzenlenen şiir dinletisi 
programında Yahya Kemal Beyatlı’nın ‘Sessiz Gemi’ şiiri 
de okundu, İsmet Özel’in ‘İçimden Şu Zalim Şüpheyi 
Kaldır’ şiiri de. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği prog-
rama yaklaşık 50 kişi katılım gösterdi.
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Bölge Toplantıları
Ensar Vakfı Türkiye’nin en köklü vakıflarından biri 
olarak ülke genelinde 163 şubesiyle hizmet vermeye 
devam etmektedir. Vakıf teşkilatlanmasının her zaman 
denetimli ve düzenli bir şekilde, kurumun normlarına 
uygun olarak yürütülebilmesi için şube teşkilatları 
ile koordineli olarak çalışmaktadır. Teşkilatlanma 
birimi, şube teşkilatlarının güçlenmesi, yereldeki 
gereksinimlerin ve çalışmaların yakından incelenmesi 
için yıl boyunca bölge toplantıları düzenlemektedir. 
Bu dönem her dönem olduğundan farklı bir formatta 
geçen bölge toplantılarında şubelerden gelen 
muhasipler, sekreterler, Genç Ensar temsilcileri 
ve Hanımlar Komisyonu üyeleri arasında ayrı ayrı 
çalıştaylar düzenlenmekte, üyeler arası iletişim ve 
koordinasyon güçlendirilmektedir. 

Bölge toplantısına katılan şubeler ise yıl boyunca 
yaptıkları 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 
oldukları faaliyetlerle ilgili değerlendirme konuşması 
ile sona ermektedir. 
Temmuz- Aralık 2019 döneminde; Erzurum, Balıkesir 
ve Edirne bölge toplantıları yaklaşık 50 şubenin 
katılımıyla gerçekleşti. 

Teşkilatlanma Koordinasyonu Ziyaretler ve Şube Denetimleri ile Sürüyor 
Ensar Vakfı Türkiye’nin dört bir yanındaki şubeleri ile 
koordinasyonunu güçlendirmek ve şubelerinde yapılan 
faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulunmak adına 
Teşkilatlanma, Hanımlar Komisyonu ve Genç Ensar 
ekibi il il, ilçe ilçe şubelerini ziyaret etmekte ve şubele-
rinin yapmış oldukları çalışmaları desteklemektedir. Bu 
anlamda Ensar Vakfı Teşkilatlanma Birimi Denetim ve 

Rehberlik Birimi, Temmuz 2019’dan bu yana 60 şubeyi 
denetledi ve bu şubelere rehberlik hizmetinde bulundu. 
Bunun yanı sıra Ensar Vakfı şube yurtlarında iş sağlığı 
ve güvenliğini sağlamak adına Ensar Vakfı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Uzmanı tarafından 20 ilde 35 yurt denetlendi.
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Ensar Vakfı Ceylanpınar Şubesi `Namazla Diriliş` Semineri 
Verdi
Ensar Vakfı Ceylanpınar şubesi seminer programlarına 
devam ediyor. İlçe genelinde beş ayrı okulda Eğitimci- 
Yazar Dursun Ali Taşçı “Namazla Diriliş” semineri verdi.
Namazla Diriliş seminerine 600’e yakın kişi katıldı.

Öğrenciler Sabah Namazında Buluştu 
Ensar Vakfı Lapseki tarafından organize edilen 
programda öğrenciler sabah namazında bir araya 
geldi. Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yer alan Hacı 
İsmail Efendi Camii’nde buluşan öğrenciler, Kur’an-ı 
Kerim tilâveti dinleyerek cemaatle sabah namazı kıldı. 
Programın devamında öğrenciler kahvaltı sofrasında 
buluştu. Ensar Vakfı Lapseki Şube Başkanı İsmail 
Deveci, “Sabah Namazı Buluşmaları” ile öğrencilerin 
cami kültürü kazandıklarını ve sabah namazında oluşan 
birlikteliğin aynı zamanda öğrenciler arasında birlik ve 
beraberlik duygularını da geliştirdiğini kaydetti.

Eğitime Destek Platformu Toplantısı Gerçekleşti 
Ensar Vakfı Çaycuma Şube Başkanı Adem İnam 
önderliğinde Eğitime Destek Platformu toplantısı 
gerçekleştirildi.
Toplantıya, AK Parti İlçe Siyasi İşler Başkanı Hamit 
İncircioğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yrd. Ercan Kahya, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Gençlik ve  Spor 
Müdürü Şendoğan Kaya, Eğitim Bir Sen İlçe Başkanı 
Mehmet Kocaaslan, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, Önder 
İmam Hatipler Derneği İlçe Temsilcisi İsmail Çelebi ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Halit Öztürk, Tügva İlçe Temsilcisi 
İsmail Taşkıran ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman 
Verimli, İlim Yayma Cemiyeti İlçe Temsilcisi Mustafa 
Kocaoğlu, Ensar Vakfı Çaycuma Şube Yönetim Kurulu 
Üyesi Veli Verim, İmam Hatipler Platformu önceki 
Dönem Başkanı Adil Kabacı, Dokap Sitesi Yardımlaşma 
Derneği Başkanı Naim Eren ve İlçe Merkez Ortaokul ve 
Lise Müdürleri katıldı.
İnam yaptığı açıklamada, Platform kuruluş amacının 
eğitim çağındaki bütün çocukların ve gençlerin milli 
ve manevi değerlere sahip olarak yetişmesini sağlamak 
içinaltyapı oluşturmak ve aynı gayeye sahip sivil toplum 

kuruluşları (STK) arasında ortak koordinasyon ve iş 
birliği yapmak olduğunu ifade etti.
Adem İnam, “Geleceğimizin teminatı gençlerimizi 
gelenek ve göreneklerine bağlı, geçmişten aldığı 
kültürü yaşayan ve bunu gelecek nesillere aktaracak 
bir toplum için herkesin gayret göstermesi gerekiyor” 
diyerek toplantıya katılan misafirlere teşekkür etti.
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Ensar Vakfı Gaziantep Şubesi 
`Mekke`nin Fethi` Konulu 
Program Gerçekleştirdi 
Ensar Vakfı Gaziantep şubesi ve Önder Gaziantep 
şubesinin organizasyonuyla “Mekke’nin Fethi” konulu 
program Gaziantep’te gerçekleşti. 
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’ın konuşmacı olarak katıldığı 
programa yaklaşık 250 kişi katılım gösterdi.

Yusufiye Kitap Kahve `Modern 
Dünyada Genç Olmak` Temalı 
Söyleşi Programı Düzenledi 
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Ensar Vakfı Bitlis şubesi 
ile ortaklaşa gerçekleştirdiği ‘Gençlik Projeleri Destek 
Programı ‘GPDP 2018- II’ kapsamında faaliyetlerini 
gerçekleştiren Yusufiye Kitap Kahve’de, Eğitimci- Yazar 
Zehra Türkmen’in katılımıyla “Modern Dünyada Genç 
Olmak” temalı bir söyleşi programı icra edildi.

Ali Fuad Başgil Kitap Kahve`de `Doğu Batı Ekseninde 
Kapitalizm` Konulu Program Gerçekleştirildi 
Ali Fuad Başgil Kitap Kahve’de, Ondokuz Mayıs 
Üniveristesi Fen- Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu’nun sunumuyla “Doğu Batı 
Ekseninde Kapitalizm” konulu program gerçekleştirildi.

Ensar Vakfı Ordu Şubesi 
`Medeniyetimizin Mimarları` Konulu Seminer Düzenledi 
Ensar Vakfı Ordu şubesi, şair- yazar Kâmil Çakır’ın 
katılımıyla Şehit Sefa Kabakkaya İmam Hatip Lisesinde 
“Medeniyetimizin Mimarlarını Hatırla ve Hayal Et” ko-
nulu söyleşi gerçekleştirdi.
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Ensar Vakfı İzmir Şubesi `Ahlaklı Olmanın Faziletleri` Konulu 
Seminer Programları Gerçekleştirdi 
Ensar Vakfı İzmir şubesi, Eğitmen Musa Kaçar ile birlik-
te Bornova İmam Hatip Ortaokulu, Necmettin Erbakan 
Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Okulunda de-
ğerler eğitimi kapsamında “Ahlaklı Olmanın Faziletleri” 
konulu seminer programları gerçekleştirdi.

Ali Fuad Başgil Kitap Kahve`de `21. Yüzyılın Safahatını 
Safahat`tan Okumak` Konulu Program Düzenlendi 
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Ensar Vakfı Samsun 
şubesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiği ‘Gençlik Projeleri 
Destek Programı ‘GPDP 2018- II’ kapsamında faaliyet-
lerini gerçekleştiren Ali Fuad Başgil Kitap Kahve’de 
okur yazar buluşmaları kapsamında Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Yavuz Bayram konuk oldu. Bayram, “21. Yüzyılın 
Safahatını Safahat’tan Okumak” konusunu katılımcılara 
sundu.

Ensar Vakfı Malatya Şubesi Öğrencilere Motivasyon Konferansı 
Düzenledi 
Ensar Vakfı Malatya Şubesi, Ali Erkan Kavaklı ile okur-
yazar buluşması kapsamında Şehit Zekeriya Bitmez 
İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine sınav stresini 
yenme sanatı, başarı ve motivasyon konusunda konfe-
rans düzenledi.  

Ensar Vakfı Mersin Şubesi’nden Konya`ya Ziyaret 
Ensar Vakfı Mersin şubesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı 
destekli “Kitap Arası Kahve Molası” projesi kapsamın-
da günü birlik Konya’ya 75 öğrenciyle kültür gezisi 
düzenledi.

Gezi kapsamında öğrenciler Mevlâna Türbesi, İrda 
Kültür Merkezi, Panorama Müzesi ve Konya Bilim 
Fuarı’nı gezdi.
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Ensar Vakfı Malatya Şubesi’nden `Ticaret Hukuku ve Ahlak` 
Konferansı 
Ensar Vakfı Malatya şubesi ile Müstakil Sanayici ve 
İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi tara-
fından ‘Ticaret Hukuku ve Ahlak’ konulu konferans 
düzenlendi.

Programın açılışında konuşan Ensar Vakfı Şube Başkanı 
Ahmet Küçük, kurumlar arası iş birliğinin önemine 
değinerek, “Ortak bir hedef söz konusu ise, samimiyet 
de varsa yapılacak faaliyetlerin her iki kuruma da fayda 
vereceğini düşünüyoruz. Aynı zamanda aynı düşünce 
dünyasının insanları olarak, birlikte olmak, yakınlaş-
mak ve beraber olmak, paylaşmak için, Mehmet hoca-
mın seminerinde bir vesile kılarak sizlerle tanışmak ve 
kaynaşmak istedik” dedi.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz ise; 
“Bugün eğitim programlarımız kapsamında İnönü 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Mehmet Birsin hocamızla birlikteyiz. Bizler birlik ve 
beraberlik içinde hem MÜSİAD olarak hem de Ensar 

Vakfı olarak, birlikte hareket ettiğimiz ilk program 
olacak. Buradan memnun bir şeklinde ayrılacağımızı 
umuyorum. Sivil toplum temsilcileriyle birlikte hareket 
etmek bizleri mutlu edecektir” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından konferansa geçildi.

Konferansta, Doç. Dr. Mehmet Birsin, “Ticaret Hukuku 
ve Ahlak” konusu üzerine sunum gerçekleştirdi.

Ensar Vakfı Şırnak Şubesi’nden Kermes Programı
Şırnak Üniversitesi Şehr-i Nuh Bilgi ve Değerler Kulübü, 
İlahiyat Fakültesi’nde kermes etkinliği düzenledi.

Programa, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Hüseyin Güneş, Ensar Vakfı Şırnak Şube Başkanı Doç. 
Dr. Fevzi Rençber, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Yaşar Acat ve öğrenciler yoğun katılım gösterdi.

Ensar Vakfı Kağıthane Şubesi Gençlik, Spor ve Yaşam 
Merkezinde Okur- Yazar Buluşmaları Programı Gerçekleşti
Gençlik ve Spor Bakanlığının Ensar Vakfı Kağıthane 
şubesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiği, “Gençlik Spor ve 
Yaşam Merkezi” Genç Ensar Kıraathanesinde okur 
yazar buluşmaları düzenlenmektedir.

Okur- yazar buluşmalarında Aksa İlim ve Davet Merkezi 
Kurucusu Yazar Hamza Er gençlere “İhmalkârlık 
Hastalığı”nı anlattı.
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Ensar Vakfı Yalova Şubesi `İslam`ı Anlamada Kur`an ve Sünnet 
Bütünlüğü` Programı Gerçekleştirdi 
Ensar Vakfı Yalova Şubesi organizasyonuyla, Yalova 
Üniversitesi’nde, Prof. Dr. Kemal Sandıkçı’nın konuşma-
cı olarak katıldığı “İslam’ı Anlamada Kur’an ve Sünnet 
Bütünlüğü” programı gerçekleştirildi.

 Konferansta, Kuran’ı anlamada Sünnet’in yeri ve 
önemi anlatıldı. İslam dininin iki temel kaynağı-
nın olduğunu söyleyen Sandıkçı, “Biri Allah’ın kita-
bı diğeri ise Peygamber’in sünnetidir. Biliyoruz ki 
Hz. Peygamber’den sonra peygamber gelmeyecek, 
Kuran’dan sonra da başka kitap gelmeyecek. Allah’ın bu 
kitabı kıyamete kadar baki. Peygamber’in peygamber-
liği de kıyamete kadar geçerli. Eğer Allah kendi dinini 
ve kitabını kıyamete kadar koruyacaksa peygamberini 
ve sünnetini de koruması gerekmez mi? Eğer bu işi 
Cenab-ı Hakk’ın korumasına havale ediyorsak herhalde 

Kuran’ı ve elçisini koruduğu gibi onun sünnetini de 
koruması beklenir.” diye konuştu.

 Konferans, öğrencilerin sorularının cevaplanmasının 
ardından sona erdi.

Ensar Vakfı Bitlis Şubesi ``Hatırla ve Hayal Et`` Konferansı 
Gerçekleştirdi
Ensar Vakfı Bitlis Şubesi organizasyonuyla, Saidi Nursi 
Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İhsaniye Anadolu İmam 
Hatip Lisesinde 300 öğrencinin katılımıyla Şair-Yazar 
Kamil Çakır “Hatırla ve Hayal Et” başlıklı konferans 
verdi.

Çakır, geçmişteki örnek şahsiyetlerin yaşantılarının 
nasıl olduğunu, neleri başardıklarını ve onları örnek 
alarak gelecekte gençlerin onlar gibi neleri başarabile-
ceklerini anlattı. Gençlerin geçmişi hatırlamalarını ve 
gelecek ile ilgili hayal kurmalarını tavsiye etti.

Ensar Vakfı Samsun Şubesi Hafızlara İcazet Merasimi Düzenledi
Yurtlarımızda kalırken aynı zamanda hafızlıklarını ta-
mamlayan 20 üniversite öğrencisi için “Hafızlık İcazet 
Merasimi” programı gerçekleştirdi.

Merasime, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mustafa Demir, On Dokuz Mayıs 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Ensar 
Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, İl Müftüsü Veysel 
Çakı, Prof. Dr. Kemal Sandıkçı, Hafız Mustafa Demirkan, 
Hafız İsmail Coşar ve Hafız Mustafa Altın katılım 
gösterdi.
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Ensar Vakfı Ordu Şubesi `Şehitlerimize Dua, Gazilerimize Şifa` 
Programı Düzenledi

Ensar Vakfı Ordu şubesi, “Kahraman Şehitlerimize Dua, 
Gazilerimize Şifa” programı düzenledi.

Programa, Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, 
Kocatepe Camii İmam Hatibi İsmail Coşar, On Dokuz 

Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 
Hayreddin Öztürk, Mihrimah Sultan Camii İmam Hatibi 
Mustafa Altın, Ordu İl Müftüsü Mürsel Öztürk ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.

Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader’in konuşma-
ları ile “Şehitlerimize Dua, Gazilerimize Şifa” programı 
başladı. Konuşmaların ardından Kocatepe Camii İmam 
Hatibi İsmail Coşar’ın kasideleri, Mihrimah Sultan 
Camii İmam Hatibi Mustafa Altın’ın Kur’an-ı Kerim tila-
veti ile muazzam bir atmosfer yaşandı. Program, Ordu 
Müftüsü Mürsel Öztürk’ün yaptığı dua ile sona erdi.

Programa katılan vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Ali Fuad Başgil Kitap Kahve`de Gençlik Çalışmaları ve 
Gönüllülük Konulu Program Düzenlendi
Ali Fuad Başgil Kitap Kahve, gençlik ve gönüllülük faa-
liyetleri kapsamında İlk Adım Gençlik Merkezi Müdürü 
İbrahim Erdin’i konuk etti. İbrahim Erdin, “Gençlik 
Çalışmaları ve Gönüllülük” başlığı ile gençlere hitap etti. 
Gönüllülüğün gençlere ve herkese karar almadaki de-
mokratik süreçlere katılma olanağı tanıdığını anlatan 
Erdin, gençlere gönüllülüğün olanaklarından bahsetti.

Ensar Vakfı Şırnak Şubesi, Şırnak Üniversitesinde Konser 
Düzenledi
Ensar Vakfı Şırnak Şubesi ve Şırnak Üniversitesi Şehr-i 
Nuh Bilgi ve Değerler Kulübü ile Şırnak Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü ortaklığında “Üniversiteye Hoşgeldin” 
konseri düzenlendi.

Konsere Şırnak Üniversitesi Rektörü M. Emin Erkan, 
Gençlik Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ile kulüp yö-
netimi ve öğrenciler katıldı.
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Ensar Vakfı Çaycuma Şubesi 15 Temmuz’da Türk Bayrağı Dağıttı
Ensar Vakfı Çaycuma Şubesi, 15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde kortej yürüyüşü 
katıldı ve programa katılan vatandaşlara 1200 adet 
Türk Bayrağı dağıttı.

Boztepe Kitap Kahve`ye Ziyaret
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Gençlik Projeleri Destek 
Programı GPDP- II 2018 faaliyetleri kapsamında, Ensar 
Vakfı Ordu şubesi ile ortaklaşa yürütülen Boztepe 
Kitap Kahve’yi TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu Başkanı ve Ordu Milletvekili Dr. Şenel 
Yediyıldız, Ak Parti Altınordu İlçe Başkanı Av. Dursun 
Kurucu ve beraberindeki heyet ziyaret etti. 

Ensar Vakfı Ataşehir Şubesi Gönül Sohbetleri Programına Basın 
Davet Edildi
Ensar Vakfı Ataşehir Şube Başkanı Mükayil Bektaş, 
vakfın yürütme kurulu, hanımlar komisyonu ve Genç 
Ensar başkanlarının da katıldığı programda Ensar Vakfı 
Ataşehir Şubesi’nce kuruluşundan bugüne kadar yaptı-
ğı  çalışmalar basın mensuplarıyla paylaştı.

Ensar Vakfı Ataşehir Şube Başkanı Mükayil Bektaş, 
2014 Yılında Ataşehir Şubesi’ni kurduklarını ve ilk yıl 
şube merkezinin Ataşehir Mimar Sinan Camisinin alt 
katında olduğunu, kuruluşlarının birinci yılının ar-
dından Yeditepe Üniversitesi’nin yakınında bir erkek 
öğrenci yurdu açtıklarını ve şubelerinin merkezini de 
buraya taşıdıklarını söyledi.

Ensar Vakfı Ataşehir Şube Başkanı Mükayil Bektaş, 
“Kuruluşumuzda 10 arkadaşımızla yürüttüğümüz şube 
çalışmalarımızı bugün hanım ve gençlik komisyon-
larımız ile beraber yüze yakın arkadaşımızl devam 
ettiriyoruz” dedi.

Basın mensupları sorularının ardından program toplu 
hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
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Ensar Vakfı Kütahya Şubesi `Peygamberimiz ve Aile` Konulu 
Konferans Düzenledi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İslami İlimler 
Fakültesi ve Ensar Vakfı Kütahya şubesi iş birliği ile 
Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında “Peygamberimiz ve 
Aile” konulu konferans düzenlendi. 

Vahit Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi Konferans 
Salonu’nda düzenlenen konferansın sunumu İslami 
İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halis Aydemir ta-
rafından gerçekleştirildi. Konferansta konuşan Halis 
Aydemir, yaratılış kodunun çiftler halinde kodlandığını, 
çiftleri meşru olarak bir araya getiren aile kurumunun, 
Peygamberimiz (SAV) zamanında olduğu gibi bugün 
ve gelecekte de toplumlar için vazgeçilmez bir yapı 
olduğunu ifade etti.

“İnsanlar sahip olduklarıyla yetinmiyorlar”

Aydemir, günümüzde insanların sahip olduklarıyla ye-
tinmeyip memnun olmadıklarını belirterek, “Allah Azze 
ve Celle’nin insana vermiş olduğu mal, evlat, şöhret ve 
diğer insani fiziki özelliklerinden her bir değişkenle im-
tihan için yaratmıştır. Bunlar hayatın parametreleridir 

ve bu parametrelere itiraz veya şükürsüzlük, şeytani 
projenin bir parçasıdır” dedi.

Bu projelerden birinin de insanların cinsler arasındaki 
farklılıkları üzerinden sürdürüldüğüne dikkat çeken 
Aydemir, aile bütünlüğünün korunmasının bugün daha 
da önemli hale geldiğine işaret etti.

Konferans sonunda Aydemir’e plaket takdim edildi.

Ensar Vakfı Gaziantep Şubesi 14 Okulda 6.000 Öğrenciye 
Konferans Verdi
Ensar Vakfı Gaziantep şubesi, Mevlid-i Nebi haftasına 
özel aynı anda 14 okulda 6.000 öğrenciye konferans 
düzenledi.

Mevlid-i Nebi haftasında “Resulullah’ın (sav) Önderliği 
ve Rehberliğinde Değerlerimizle Yolculuğumuz” adıyla 
gerçekleşen konferanslarda; sevgi, saygı, sorumluluk, 
adalet, yardımseverlik, doğruluk, dürüstlük, güven, öz-
güven, hoşgörü, alçakgönüllülük, empati, kanaatkarlık, 
çalışkanlık ve sabır temaları işlendi.

Mevlid-i Nebi haftasına özel gerçekleşen konferanslar 
şöyledir:

• Zeki Keskin (GİBTU İslami İlim Fakültesi Dekan 
Yardımcısı)- Şehit Cuma Akıl Erkek A.İ.H.L.

• Prof. Dr. Arif Özaydın- Şehit Mehmet Demir Erkek 
A.İ.H.L.

• Av. Enver Bakırcı- Kahvelipınar Erkek A.İ.H.L.
• Şair- Yazar Zekeriya Efiloğlu- Şehir Ömer Harun 

Demir Kız A.İ.H.L

• Uzman Dr. Yemliha Aksoy- Şehit Kâmil Erkek 
A.İ.H.L.

• Dr. Nursel Atik- Şehit Kâmil Belediyesi Kız A.İ.H.L.
• Ahmet Kaplan- Mahmut Demir Erkek A.İ.H.L.
• Ertan Koska- TOBB Erkek A.İ.H.L.
• Ahmet Batmaz- Mahmudiye Erkek A.İ.H.L.
• Mustafa Şeref Aydın- Nene Hatun Kız A.İ.H.L.
• Muzaffer Ceylan- Mehmet Hayri Akınal Kız A.İ.H.L.
• Ferah Aksoy- Celaleddin Ökten Kız A.İ.H.L.
• Fatih Tamer- Sevinç Bahattin Teymur Kız A.İ.H.L.
• Av. Yaşar Atılgan- Mehmet Emin Er Kız A.İ.H.L.
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Manisa`da Kur`an-ı Kerim Ziyafeti ve Tasavvuf Musikisi Konseri 
Etkinliğine Büyük İlgi
Ensar Vakfı Manisa Şubesi ve Evrensel Hafızlar 
Derneği’nin birlikte düzenlediği “Kur’an-ı Kerim Ziyafeti 
ve Tasavvuf Musikisi Konseri” etkinliği Manisalılar ta-
rafından büyük ilgi gördü.

Manisa Kültür Sitesi Lale Salonu’nda gerçekleştirilen 
etkinliğe Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal 
Demir, SGK İl Müdür V. Ali Toraman, İlim Yayma Cemiyeti 
Manisa Şube Başkanı Recep Özgüvenç, Yiğitbaşı Vakfı 
Başkanı Sefer Yıldız ve çok sayıda davetli katıldı.

Program öncesinde bir konuşma yapan Ensar Vakfı 
Manisa Şube Kurucu Başkanı Arif Çeler, vakfın çalışma-
ları ve faaliyetleri hakkında kısa bilgiler vererek Ensar 
Vakfı’nın 160’ın üzerinde şubesiyle 40 yıldır Türkiye 
genelinde faaliyetlerine devam ettiğini belirtti. 

Program, Ankara Kocatepe Camii Müezzini Hafız Furkan 
Tıraşçı ve Fatih Cami İmam Hatibi Hafız Bünyamin 
Topçuoğlu tarafından icra edilen Kur’an-ı Kerim tilaveti 
ile başladı. Ardından Ankara Kocatepe Camii Emekli 
İmam Hatibi, hafız, mevlithan ve kasidehan İsmail 
Coşar’ın seslendirdiği kasideler büyük ilgiyle dinlendi. 
Coşar’a, solist Ömer Faruk Altunağa ve yönetimindeki 

Gülneva Musiki Topluluğu sazları eşlik etti. Daha son-
ra Ömer Faruk Altunağa birbirinden güzel eserleri 
Manisalılarla birlikte seslendirdi. Ardından Evrensel 
Hafızlar Derneği Manisa Şube Başkanı Osman Bozok 
kürsüye gelerek dernek faaliyetleri ve amaçlarından 
bahsederek kısa bir konuşma yaptı. Şanlı ordumuzun 
muzafferiyeti için yapılan dua ile program sona erdi. 
Konuklara çiçek takdim eden Şehzadeler Belediyesi 
Başkan Yardımcısı Bilal Demir, programda emeği ge-
çenlere ve ilgi gösteren Manisalılara teşekkür ederek 
programa katkı sağlayan Şehzadeler Belediye Başkanı 
Ömer Faruk Çelik’in selamlarını iletti.

Ensar Vakfı Adana Şubesi’nden Şahsiyet Akademisi
Ensar Vakfı Adana Şubesi, ortaokul ve lise öğrencile-
rine, okul derslerine takviye, değerler eğitimi ve okul 
buluşmaları programları tertip etmektedir. Bu öğrenci-
ler zaman zaman gezi, piknik, tarihi mekân ziyaretleri, 
sportif, kültürel ve aktüel programlarla bir araya geti-
rilmektedir. 3 ay boyunca gerçekleştirilen yaz okulu, 
programına 214 öğrenci katıldı.
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Bilgi ve Değerler Kulübü `Yaza Veda Güze Merhaba` Piknik 
Programı   
Erciyes Üniversitesi Bilgi ve Değerler Kulübü öğrenci-
leri, “Yaza Veda Güze Merhaba” adlı piknik programı 
düzenledi. 

Programda, gençler ikramlar eşliğinde geleneksel 
oyunlar oynadı. Piknik sonunda, gençler Barış Pınarı 
Harekatı’na katılan askerleri unutmadı. Gençler, “3 
Kıtadan 3 Kıtaya Yeniden Diriliş” yazıları asarak, İstiklal 
Marşı okuyarak harekata katılan askerlere destek 
oldular. 

Piknik programına yaklaşık 50 öğrenci katılım gösterdi.

Ensar Vakfı Malatya Şubesi’nden 
Kahvaltı Programı
Ensar Vakfı Malatya Şubesi, İnönü Üniversitesinde 
eğitim gören öğrencilere kahvaltı programı düzenledi. 
Programa, ağırlıklı olarak Somali olmak üzere Afrika 
kökenli olup İnönü Üniversitesinin farklı fakültelerinde 
okuyan 83 öğrenci katıldı.

Kahvaltı programında Ensar Vakfı Malatya Şubesi’nin 
yapmış olduğu çalışmaların tanıtımı yapılarak, şubede 
yıl boyunca yapılacak faaliyetler anlatıldı.

Ensar Vakfı Çaycuma Şubesi Aşure Dağıttı
Ensar Vakfı Çaycuma Şubesi, Muharrem Ayı münase-
betiyle aşure dağıttı.

Çaycuma Merkez Yeni Camii’nin önündeki aşure da-
ğıtımına; Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, 
Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Müftülük Şube Müdürü 
Erdal Oruçoğlu, Çaycuma Kalkındırma ve Güzelleştirme 
Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu, Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Engin Zeren, Emekliler Derneği Başkanı 
Nizamettin Eyidoğan, daire amirleri, STK temsilcileri, 
muhtarlar ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Ensar Vakfı Çaycuma Şube Başkanı Adem İnam ve yö-
netiminin hazır bulunduğu aşure dağıtımında yaklaşık 
bin kişiye aşure ikram edildi.
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Ensar Vakfı Çaycuma Şubesi 15 Temmuz’da Türk Bayrağı Dağıttı
Ensar Vakfı Çaycuma Şubesi, 15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde kortej yürüyüşü 
katıldı ve programa katılan vatandaşlara 1200 adet 
Türk Bayrağı dağıttı.

Öğrencilere Trafik Kuralları Anlatıldı
Ensar Vakfı Çaycuma Şubesi, Çaycuma Emniyet 
Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığının görevlendir-
dikleri personeller ile Merkez Yeni Cami, 50. Yıl Cami, 
Ulu Cami ve Perşembe Beldesi Merkez Cami yaz kuran 
kursu öğrencilerine trafik kurallarını anlatan seminer-
ler verdi. 

Ensar Vakfı Çanakkale Şubesi’nden `Engelsiz Karaoke ve Rap 
Konseri`
Gençlik ve Spor Bakanlığının Ensar Vakfı Çanakkale 
Şubesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiği ‘Gençlik Projeleri 
Destek Programı GPDP 2018 II’ kapsamında ‘7/24 
Engelsiz Kitap Kahve’de ‘Engelsiz Karaoke ve Rap 
Konseri’ etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında çocuklara ve katılımcılara aşure 
ikramı da yapılırken, konu hakkında görüşlerini payla-
şan Proje Koordinatörü Dilek Şahin, “Çanakkale’mizde 
çok güzel işlere imza atıyoruz. Hedeflerimiz arasında 
bedensel ve zihinsel engellilerle halkımızı buluşturarak 
birçok etkinlik yapmak var. Bakanlığımızın desteğiyle 
‘Kitap Kahve’mizdeki 3 bin kitabımızla, ücretsiz çay 
ve mis gibi Türk kahvemizle tabu, scrabel, mangala ve 
satranç oyunlarımızla sadece engellilerimize değil tüm 

halkımıza hizmet vermek amaçlarımız arasında olup, 
herkesi projemize destek için bekliyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Ensar Vakfı Ataşehir Şubesi Yetimlerin Yüzünü Güldürdü
Ensar Vakfı Ataşehir Şubesi, Kurban Bayramı öncesi 
Ataşehir ilçesindeki yetim ve öksüz çocukların yüzünü 
güldürdü. Gönüllüleriyle birlikte bayram öncesi, ço-
cuklara hediyelerini veren şube yetkilileri, çocuklarla 
birlikte unutulmaz bir gün geçirdiler.
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35. Uluslararası Öğrenci Eğitimini Pratiğe Dönüştürme Gezisi
Ensar Vakfı Adana Şubesi organizasyonuyla, Adana 
ilinde eğitim gören Uluslararası öğrencilerin kendi 
bölümlerinde aldıkları eğitim bilgilerine ek olarak bu 
öğrencilerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve öğren-
diklerini iş ortamlarında nasıl uygulanılabileceğini 

göstermek için “Eğitimi Pratiğe Dönüştürme” konulu 
gezi düzenlendi.

Gezi, Ali Özşahin ve Recep Köymen’in rehberliğinde, 
Doğankent’te bulunan Özşahin Paketleme Narenciye 
ve Tarımsal Ürünleri Tesisleri ve tarım arazilerinde 
gerçekleştirildi.

Adab-ı Muaşeret Semineri
Ensar Vakfı Afyonkarahisar Şubesi, Afyonkarahisar 
İl Müftülüğü Vaizelerinden Esra Çetiner’in katılı-
mı ile “Adab-ı Muaşeret” konulu seminer programı 
gerçekleştirdi.

Fatih Çıtlak ile Tasavvuf Sohbetleri Programı Gerçekleşti
Ensar Vakfı Beylikdüzü Şubesi, Fatih Çıtlak’ın katılımı ile 
“Tasavvuf Sohbetleri” konulu program gerçekleştirdi. 

Söyleşide Fatih Çıtlak, insanın yaratılış gayesini Rahman 
Suresi’nden ilk dört ayetini açıklayarak dinleyicilere ak-
tardı. Allah’ın marifet sırrının insanda olduğunu ve bu 
yüzden insanın en son yaratıldığını belirtti.

İslam Tarihi ve Tasavvuf konularındaki çalışmaları 
ile sayısız radyo ve televizyon programları yapan ve 
uzmanlığı ile toplumun her kesimi tarafından takdir 
gören Çıtlak, tasavvufun tanımını örneklerle açıkladı.
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“Salı Seminerleri’’ Programı
Ensar Vakfı Bursa Şubesi, üye ve gönüllülerine yö-
nelik sürdürdüğü din, ahlak ve manevî değerlerimi-
zin sahih kaynaklardan aktarılması amacıyla her salı 
günü ‘’Salı Seminerleri’’ programlarını Abdal Kültür 
Merkezinde icra etmektedir. Ensar Vakfı Bursa Şubesi, 
Salı Seminerleri programına katılan gönüllülerine 
geleneksel kuru fasulye ikramı ise yıllardır devam 
etmektedir. 

Temmuz- Aralık 2019 döneminde devam eden prog-
ramlar şu şekildedir:

• Prof. Dr. Halis Aydemir- İslam’ın Cennet ve 
Cehennem Tasavvuru, 

• Prof. Dr. Adem Apak- İslam Siyaset Tarihinde 
Ehliyet ve Liyakat,

• Prof. Dr. Bilal Kemikli- İlim Hayatımız ve İlahiyat 
Eğitimi,

• Mustafa Keleşoğlu- Dini İhsan Üzere Yaşamak,
• İhsan Açık- İhsan Üzere Yaşamak,
• Prof. Dr. Feridun Yılmaz- Dünya Sistemi, Avrupa 

Merkezcilik ve Türkiye,
• Ömer Faruk Söylev- Ailede Yaşanan Sorunların 

Sosyal Nedenleri ve Çözüm Önerileri,
• Mustafa Muharrem- Klas Duruşun Türkçesi: Nuri 

Pakdil

• Mustafa Keleşoğlu- Hakkın Sahibine Teslimi
• Sinan Aktaş- İnsanların En Hayırlısı İnsanlara 

Faydalı Olanıdır
• Veli Karataş- Adalet ve Zulüm
• Alim Yıldız- Avrupa ve İslam,
• Mustafa Keleşoğlu- Kötülüğün Ardından İyilik,
• Cemil Kılıç- Mekke ve Kâbenin Tarihi. Dünü ve 

Bugünü,
• Prof. Dr. Mustafa Kara- Dünyevileşme Problemi,
• Prof. Dr. Halis Aydemir- İslam’da İhlas ve Niyetin 

Önemi.

Ensar Vakfı Bursa Şubesi’nden “Kitabın Serüveni” Konulu 
Etkinlik 
Abdal Kültür Merkezinde düzenlenen “Kitabın 
Serüveni” adlı etkinlikte, Ensar Vakfı Bursa Şubesi, 
katılımcılara yazının tarihten günümüze kadar geçirdiği 
merhaleleri sundu.
Etkinlikte, İslam medeniyetinin yazıya, kitaba ve ilme 
verdiği değerin yanı sıra kitap sanatları hakkında teorik 
ve pratik bilgiler katılımcılara aktarıldı.
Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Ensar Vakfı Bursa 
Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali İhsan Akçay’ın 
koordinatörlüğünde gerçekleşen etkinliğe, kitap 
sanatçılarından Hattat Nurşen Karahasanoğlu, Ebruzen 
Fatıma Betül Karadoru, Müzehhibe Meliha Kantarcı, 
Musavvir Yasin Urhan, Mücellid Hüseyin Delil katıldılar. 
Kitap sanatlarının sadece ilimlerin aktarılmasında ve 
muhafazasında bir araç olmayıp aynı zamanda insanın 
Yüce Allah’a doğru giden tekâmül yolculuğunda bir 

inkişaf vesilesi olduğu hususu kitap sanatkarlarının 
sunumlarıyla vurgulandı. 
Sanatkârlar ayrıca uygulamalı olarak icra ettikleri 
sanatlarıyla katılımcıları adeta bir zaman tünelinden 
geçirerek onlara medeniyetimizin en parlak 
dönemlerinden bir atmosferi teneffüs etme fırsatı 
sundular.
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Ensar Vakfı Elâzığ Şubesi Evi 
Yanan Ailelere Yardım Etti
Elazığ’ın Arıcak ilçesine bağlı Karakaş köyünde çıkan 
yangın sonucu 6 ev kullanılmaz hale geldi.  Ensar Vakfı 
Elâzığ Şubesi, yangında mal kaybı yaşayan ailelere 12 
adet çekyat, 8 adet battaniye, 2 adet yatak ve 12 adet 
halı yardımında bulundu.

Ensar Vakfı Elâzığ Şubesi’nden Çeyrek Altın Hediyesi
Ensar Vakfı kuruluşu olan Değerler Eğitimi Merkezi’nin 
her yıl düzenlediği Türkiye Değer Ödülleri yarışma-
sında Elâzığ İstiklal Ortaokulu 6.sınıf öğrencisi Enes 
Özbal, Eser ödülleri ortaokul kategorisinde şiir da-
lında Türkiye 1.si oldu. Ensar Vakfı Elâzığ Şubesi, 
“Güvenilirlik” konulu yarışmada dereceye giren Özbal’a 
okulunda bir ödül töreni düzenleyerek, kendisine çey-
rek altın hediye etti. 

Ensar Vakfı Kahramanmaraş Şubesi’nden Konferans Programları
Ensar Vakfı Kahramanmaraş Şubesi, her hafta konferans 
programları icra ederek vakıf üye ve gönüllülerini alan-
larında uzman konuklarla buluşturmaktadır. 

Temmuz- Aralık 2019 döneminde gerçekleşen konferans 
programları şöyledir:

• Prof. Dr. Şaban Öz- Güncel Siyer Tartışmaları
• Prof. Dr. İsmail Kara- Maarif Davamız
• Prof. Dr. Mehmet Narlı- Edebiyat ve Düşünce 

Dünyamız
• Prof. Dr. Zekeriya Pak- Tefsir Sohbetleri
• Öğretim Üyesi Dr. Erol Çetin- Deizm Eleştirisi ve 

Yapılması Gerekenler

• Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Farsakoğlu Eroğlu- Model 
Olarak Hz. Peygamber

Türkiye Sakatlar Derneği’ne 
Anlamlı Bağış 
Ensar Vakfı Elâzığ Şubesi, Türkiye Sakatlar Derneği 
Elâzığ şubesi tarafından düzenlenen tekerlekli sandalye 
kampanyasına, 2 adet tekerlekli sandalye hediye ede-
rek, bağış kampanyasına destek verdi. 
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Ensar Vakfı Erzurum Şubesi’nden Ensar Buluşmaları Programı
Ensar Vakfı Erzurum Şubesi, her hafta “Değerlerimiz” 
programı kapsamında Ensar Buluşmaları icra 
etmektedir. 

Temmuz- Aralık 2019 döneminde gerçekleşen seminer 
programları şöyledir:

• Doç. Dr. Murat Kumbasar- Ahkam Ayetleri
• Dr. Öğr. Üyesi Osman Nuri Kabadayı- Tasavvuf ve 

İnsan
• Prof. Dr. Osman Gürbüz- Kültürel Kuşatma ve 

İlahiyat
• Prof. Dr. Mehmet Zeki İşcan- İslam Düşüncesinin 

Sorunları
• Prof. Dr. Davut Yaylalı- İslam Miras Hukukunun 

Ana İlkeleri
• Prof. Dr. Veysel Güllüce- Kur’an-ı Kerim ve Evrim 

Teorisi

Ensar Vakfı İzmir Şubesi Her 
Hafta Pilav Dağıtıyor
Ensar Vakfı İzmir Şubesi, her hafta cuma günü öğle ara-
larında okullardaki öğrencilere tavuklu pilav ve ayran 
ikramında bulunmaktadır. Her hafta farklı okullarda 
ikram yapan İzmir Şubesi, öğrencilerde vakıf bilinci 
oluşturmayı hedeflemektedir. 

Ensar Vakfı Kırşehir Şubesi’nden Geleceğe Miras 
Ensar Vakfı Kırşehir Şubesi, Kervansaray Dağlarına, 
kuru gölge değil, meyvesinden canlıların istifade edece-
ği bir gelecek için binlerce Giresun fındığı, pelit, kayısı, 
iğde, badem, alıç, ceviz tohumları ekiyor. 

Ensar Vakfı Kırşehir’den Akıl 
Oyunları Kursu
Ensar Vakfı Kırşehir Şubesi, öğrencilere her hafta akıl 
oyunları kursu yapmaktadır. Akıl Oyunları kursunun 
ilk dönemi çekişmeli yarışmalar ile sona erdi. Şube, 
dönem boyunca yarışmalarda dereceye girenlere ve 
kursa katılan tüm öğrencilere hediye takdim etti.
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Ensar Vakfı Kırşehir Şubesi’nden İstanbul Gezisi
Ensar Vakfı Kırşehir Şubesi, Fahri Sarrafoğlu reh-
berliğinde öğrencilerine 3 günlük İstanbul gezisi dü-
zenledi. Kırşehirli öğrenciler, İstanbul’da Eyüpsultan 
Camii, Sultanahmet Camii, Şehzadebaşı Camii, Beyazıt 
Meydanı, Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı, Valide 
Sultan Camii ve Çamlıca Camii gibi tarihi camileri ve 
müzeleri gezdiler. Ayrıca boğaz turu ardından millet 
bahçelerini, Ensar Vakfı Genel Merkezini ve Merkez 
Efendi Mezarlığını ziyaret ettiler. 

Ensar Vakfı Kırşehir Şubesi’nden Gönüllü Gençlere Motivasyon 
Gezisi 
Ensar Vakfı Kırşehir Şubesi, gönüllü gençlerine motivas-
yon gezisi düzenledi. Kayseri Erciyes Kayak Merkezini 
gezen gençler, derslere kısa bir ara vererek negatif 
enerjilerini atıp, Erciyes Dağı’nın zirvesinde cemaatle 
namazlarını kıldılar.

Ensar Vakfı Kırşehir Şubesi’nden Sabah Namazı Buluşmaları
Ensar Vakfı Kırşehir Şubesi, “Gecenin karanlığından, 
gençlerin aydınlığına ve sabah namazı şahitlidir” diye-
rek, Çarşı Cami’nde, Eski Sanayi Cami’lerinde buluşup 
namazlarını eda etti. Velilerin de desteğini alan bu 
uygulama devam etmektedir. 

Ensar Vakfı Kırşehir Şubesi’nden Paintball Müsabakaları
Ensar Vakfı Kırşehir Şubesi, öğrencileri ile sık sık pa-
intball turnuvaları yapmaktadır. Özellikle sınav öncesi 
ve sonrasında öğrencilerin stres atıp eğlenebilmeleri, 
motivasyon elde edebilmeleri için yapılan bu müsaba-
kalar, Kırşehir’e örnek bir uygulamaya dönüşmüş, diğer 
sivil toplum kuruluşlarına rehber olmuştur.
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Ensar Vakfı Kırşehir Şubesi Muhacire Ensar Olmaya Devam 
Ediyor
Ensar Vakfı Kırşehir Şubesi, en çok da çocukların yüzü 
gülsün istiyor ve bu kapsamda çocukların yüzlerinde 
tebessüm çiçekleri açması için çalışmaya devam edi-
yor. Beşik, çocuk arabası, bisiklet, giyim eşyaları başta 
olmak üzere birçok yardımı Kırşehir’in muhacirleri ile 
buluşturmaya devam ediyor.

Ensar Vakfı Kırşehir Şubesi Gençlere Sponsor Oldu
Ensar Vakfı Kırşehir Şubesi, Din Öğretimi Genel 
Müdürlüğünce tertip edilen İmam Hatip Lisesi öğren-
cileri arasında düzenlenen Genç Hatipler Minberde ve 
Genç Sadâ, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarına 
sponsor olarak il elemelerinde dereceye giren öğren-
cilere ve ayrıca tüm katılımcı öğrenci ve öğretmenlere 
hediye verdi. 

Ensar Vakfı Malatya Şubesi’nden Yaz Okulu Programı
Ensar Vakfı Malatya Şubesi, gençlere yaz okulu prog-
ramı icra etti. Temmuz ayı ile başlayan ve beş hafta 
süren yaz okulu programında; Kur’an- ı Kerim, temel 
dini bilgiler, sosyal aktiviteler, haritada yön bulma, 
yüzme, masa tenisi, voleybol, salon futbolu, eğitsel 
oyunlar, okçuluk ve ebru sanatı gibi içinde birçok faa-
liyet gerçekleştirildi.

Ensar Vakfı Osmaniye Şubesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı
Ensar Vakfı Osmaniye Şubesi, Karaçay mesire alanında 
bulunan kedi ve köpekleri soğuk kış aylarında yalnız 
bırakmadı. Osmaniye Şubesi gönüllüleri düzenli olarak 
sahipsiz sokak hayvanlarına, kuru mama ve yemekle 
beslenme desteği veriyor.
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Ensar Vakfı Palu Şubesi’nden 40 Hadis Bilgi Yarışması
Ensar Vakfı Palu şubesi, İkra Kitap Kahve projesi kap-
samında ilçede 40 Hadis Bilgi Yarışması düzenledi. 
Düzenlenen yarışmada dereceye girenler belirlendi. 
Yarışma sonunda birinciye 500 TL, ikinciye 300 TL, 
üçüncüye de 200 TL ödül verildi.

Ensar Vakfı Palu Şubesi’nden Muharrem Ayına Özel Aşure Günü 
Etkinliği
Ensar Vakfı Palu Şubesi, Muharrem ayı münasebetiyle 
aşure günü etkinliği düzenledi. İkra Kitap Kahvede 
yapılan aşure günü programına ilçe protokolü, Elazığ 
Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Ak Parti Elazığ 
Millet Vekili Zülfü Demirbağ, Kovancılar Belediye 
Başkanı Hacı Akpınar, Palu Belediye Başkanı Bekir 
Yıldırım, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Ensar Vakfı Trabzon Şubesi Duvarları Kalem İşi ile Bezendi
Ensar Vakfı Trabzon Şubesi, güz dönemi sanat etkinlik-
leri kapsamında tezhip kursu açtı. Yaklaşık on öğrenci-
nin katılım sağladığı tezhip kursuna, tarihî bir konakta 
çalışmalarını yürüten vakfın tezhip sanatı atölyesi ve 
şark köşesinin duvarlarına “kalem işi” uygulandı.  

Fatih dönemi cilt kapağı ve Kadırga Sokullu Mehmet 
Paşa Camii’nde yer alan motifler konağa uygun renk-
lerle duvara nakşedildi. 

Projede Müzehhibe Öğr. Gör. Elif Tüba Akçay ile tale-
beleri Feyza Altın ve Sevdanur Mollamusaoğlu yer aldı.  
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DEĞERLER EĞİTİMİ MERKEZİ
Değerler Eğitimi Merkezi (DEM), değerlerin eğitimi konusuna akademik düzeyde katkı sağlamak amacıyla 2003 yılında 
Ensar Vakfı bünyesinde kurulan, eğitim, araştırma, yayın ve proje alanlarında faaliyet gösteren bir eğitim ve araştırma 
merkezidir. 

DEM, lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik sosyal bilimler ve din eğitimi alanlarında giriş ve kademe eğitimleri 
ile ihtisas okumaları düzenlemektedir. Din eğitimi ve değer eğitimi alanları ile sosyal bilimler alanlarında ulusal ve 
uluslararası düzeyde akademik toplantılar düzenleyen Değerler Eğitimi Merkezi, geliştirdiği araştırma projeleriyle 
belirlenen konular çerçevesinde araştırma grupları oluşturmakta ve ortaya çıkan sonuçlar rapor, makale ve kitap olarak 
yayınlanmaktadır. 

DEM Öğretmen Akademisi; Türkiye’de öğretmenlere yönelik mesleki gelişim çalışmaları ve mesleki yeterliliklerine katkıda 
bulunmak amacıyla eğitim, araştırma ve yayın faaliyetleri yapmak üzere DEM bünyesinde faaliyet göstermektedir. Din 
ve değerler eğitimi alanında özgün eğitim materyalleri ve öğrenme ürünleri hazırlayan Merkez, hazırlanan ürünleri 
siteleri dkab.org, değerler.org, imamhatipogretmeni.com ve demokul.com üzerinden paylaşmaktadır. 

Türkiye genelinde değerler hakkında bilişsel ve duyuşsal farkındalığı artırmak amacıyla uygulanan Türkiye Değer 
Ödülleri projesi, her yıl Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce öğrencinin ilgisine sunulmaktadır. 

2003 yılından bu yana yayın alanında da faaliyet gösteren Merkez, DEM Yayınları bünyesinde din, değerler eğitimi, 
eğitim bilimleri ve sosyal bilimler alanında eseler neşretmektedir. Alanında ilk akademik dergi unvanına sahip olan 
ve uluslararası indekslerde indekslenen hakemli bir dergi olan Değerler Eğitimi Dergisi’ni (DED) de 6 aylık periyotlarla 
yayınlamaktadır. 

www.dem.org.tr degerleregitimimerkezi

demkurumsal demkurumsal
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DEĞERLER EĞİTİMİ MERKEZİ

ATÖLYE ÇALIŞMALARI 
DEM, lisansüstü öğrencilerinin akademik gelişim-
lerine katkı sağlamak amacıyla atölye çalışmaları 

düzenlemektedir. Bu kapsamda 2019 güz döneminde 
atölye çalışmaları 7 başlık altında gerçekleştirilmektedir. 

Din ve Sağlık Araştırmaları Atölyesi
Atölye Koordinatörü: Prof. Dr. Ali Ayten

Atölye Süresi: 10 Hafta

Bu atölyede din psikolojisi, din sosyolojisi, psikoloji ve 
PDR alanlarında yapılan din ve sağlık ilişkisine dair 
araştırmalar okunup tartışılmış, dindarlığın biçimleri 
ve boyutlarının bireyin fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerin-
deki etkileri üzerinde durulmuştur. 

Türkiye’de ve Dünyada Sivil Toplum Kuruluşları Atölyesi
Atölye Koordinatörü: Prof. Dr. Nuri Tınaz

Atölye Süresi: 8 Hafta

Bu atölye çalışmasında, karşılaştırmalı olarak Batı’daki 
ve İslam dünyasındaki gönüllü teşekküller ve inanç-ta-
banlı STK’lar ile Türkiye’deki benzer kuruluşlar çeşitli 
boyutlarıyla ele alınmıştır. Gönüllü teşekküllerin ve 
inanç-tabanlı STK’ların kurumsal yapılanmaları, sivil 
toplumu mobilize etme dinamikleri, hizmet alanları ve 
toplumdaki algıları gibi konular irdelenmiştir.

Tez Yazım Süreci Atölyesi
Atölye Koordinatörü: Prof. Dr. Ali Murat Yel

Atölye Süresi: 16 Hafta

Tez yazım sürecindeki lisansüstü öğrencilerin tezleri-
nin tartışılması, yazdıkları metinlerin disiplinler arası 
bir yaklaşımla kritik edilmesi ve tez yazım tecrübeleri-
nin atölye katılımcıları arasında paylaşılması hedefiyle 
bu atölye çalışması yapılmaktadır. 

İslam Eğitim Geleneğini Keşfetmek: Selçuklu Medreseleri Atölyesi
Atölye Koordinatörü: Prof. Dr. Haşim Şahin

Atölye Süresi: 12 Hafta

Atölye kapsamında Hz. Peygamber devrinden itibaren 
İslam eğitim sistemi ve başta suffa olmak üzere camiler, 
ribatlar, kervansaraylar, tekkeler, dükkanlar gibi eğitim 
verilen kurumlar ele alınmakta ve İslam geleneğinde 
medrese sisteminin oluşumu incelenmektedir.
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Sekülerleşme Teorileri Atölyesi
Atölye Koordinatörü: Prof. Dr. Kemal Ataman

Atölye Süresi: 15 Hafta

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

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

Atölye Süresi: 10 Hafta

Atölye çalışmasında karakter eğitimi modeline kaynak-
lık eden erdem etiğine ilişkin temel kaynaklar ve bu 
kaynakların modern karakter eğitimi kuram ve uygu-
lamalarındaki yansımaları ele alınmaktadır.

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

Atölye Süresi: 10 Hafta

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

DEM ÖĞRETMEN AKADEMİSİ 
Türkiye’de öğretmenlere yönelik mesleki gelişim ça-
lışmaları ve mesleki yeterliliklerine katkıda bulunmak 
amacıyla eğitim, araştırma ve yayın faaliyetleri yapan, 
öğretmen adaylarına yönelik hizmet öncesi eğitim 
programları hazırlayan DEM Öğretmen Akademisi 
2019 Güz Dönemi eğitimlerini tamamladı.
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Öğrencilikten Öğretmenliğe Gelişim 
Programı 
Öğretmen adayı eğitim ve ilahiyat fakültesi öğren-
cilerine öğretmenlik motivasyonu sağlayarak kendi 
öğretmenlik vizyonlarını oluşturma sürecini destek-
leme programıdır. Programa katılım hakkı kazanan 
eğitim ve ilahiyat fakültesi öğrencilerine öğretmenlik 
mesleğine ilişkin “Medeniyetimizde Öğretmen, Etkili 
Öğretmenlik, Öğretim Yöntemleri ve Öğrenme Stilleri, 
Temel Diksiyon ve İletişim Becerileri, Öğretmenlik 
Tecrübeleri” gibi çeşitli temalarda eğitimler verilmiştir.

Öğretimi Tasarlamak
Öğretim yöntem, araç ve gereçlerinin etkili bir şekilde 
kullanımını sağlamayı amaçlayan bu modülde Din 
ve Değerler Eğitiminde Materyal Kullanımı, Mikro 
Etkinliklerle Öğretim Tasarımı ve Öğrenme Ürünlerini 
Etkili Kullanma başlıklarındaki eğitimler alanında 
uzman eğitimciler tarafından 5 haftalık program dahi-
linde verilmiştir. 

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

Nasıl Öğretelim?
Din ve değerler alanında görev yapan öğretmenlerin 
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 iman konularının öğ-
retiminde dikkat edilmesi gereken ilke ve yöntemler 
değerlendirilmiştir. 

Etkinlik Merkezli Eğitim
Öğrencilerin öğrenme süreçlerine etkin katılımını 
sağlamayı ve öğrencilerin ilgi ve motivasyonlarını artır-
mayı amaçlayan bu modülde Etkinlik Merkezli Eğitim, 
Eğitimde Oyun ve Drama, Sınıf ve Okul Dışı Etkinlikler, 
Filmlerle Ders Etkinliği, Değerler Eğitimi Etkinlikleri 
gibi konular 5 haftalık bir eğitimle tüm branşlardan 
öğretmenlerin katılımına açık olarak ele alınmıştır.
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Öğretmenler İçin Eylem Araştırmaları Atölyesi
Eylem araştırmaları, eğitim-öğretim faaliyetlerinin 
nasıl gittiği ile ilgili bir sorgulama türüdür. Öğretim or-
tamlarının işleyişini ve öğretimin niteliğini anlamak ve 
iyileştirmek için gerçek okul veya sınıf durumunu ince-
leyen araştırmalardır. 19 Ekim 2019 tarihinde başlayan 
ve devam eden bu atölye çalışmasında öğretmenlerden 
oluşan bir grup, Dr. Öğretim Üyesi Z. Şeyma Altın’ın mo-
deratörlüğünde sınıf ve okul içi eğitim uygulamalarına 
ilham verici tartışmalar gerçekleştirmektedir.

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. 

Yanı Başımız Hayat
Konuk Dr. Mehmet Dinç, Moderatör Veli Karataş

25 Kasım 2019 tarihinde yapılan söyleşi programında 
“İnsanı Anlamak İçin Nereden Başlamalı, Gençlik ve 
Yetişkinlik Dili, Modern Hayat Bizden Ne Aldı Bize 
Ne Verdi ve Eğitimi Bütünsellikle Kuşatacak Özgün 
Yaklaşımlar” gibi başlıklar ele alındı.

Sorun Gençlerde Mi?
Konuk Doç. Dr. M. Emin Babacan, Moderatör Veli 
Karataş

“Gençleri Anlamak İçin Nereden Başlamalı, Eğitim, 
Gençleri Ne Yapıyor, İletişim Teknolojileri ve Gençler, 
Nesil Farklılıkları ve Yeni Neslin Öne Çıkan Özellikleri” 
başlıklarının ele alındığı söyleşi programı 18 Aralık 
2019 tarihinde gerçekleştirildi.

Eğitim Okumaları
Öğretmenlerden oluşturulan gruplarla ayda bir kitap, 
makale, tez okumasının yapıldığı ve müzakere edildiği 
Eğitim Okumaları programında Ekim ayında Hüseyin 
Akın’ın “Bana Öğretmenini Söyle” kitabı, Kasım ayında 
Jules Payot’un “İrade Terbiyesi” ve Aralık ayında Müjdat 
Ataman’ın “Açılın Ben Öğretmenim” kitabı okunup mü-
zakere edildi. 

Film Okumaları
Film Okumaları programında belirlenen eğitime dair 
filmler ayda bir kez öğretmenlerle moderatör eşliğin-
de müzakere edilerek farklı perspektiflerle mesleki 
tecrübelere katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Ekim 
ayında “Özgürlük Yazarları (Freedom Writers)” Kasım 
ayında “Kara Tahtanın Ötesi (Beyond the Blackboard)” 
ve Aralık ayında “Dalga (Tehlikeli Oyun)-Die Welle (The 
Wave)” filmleri izlenerek müzakereleri yapıldı.
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ARAŞTIRMA PROJELERİ
Değerler Eğitimi Merkezi’nin araştırma konu havzasın-
da yer alan temalarda açılan projeler çalışmalarına baş-
ladı. Araştırma projelerinde yüksek lisans ve doktora 

öğrencileri araştırma becerileri, akademik yayın yapma 
ve disiplinler arası bir yaklaşım edinme gibi kazanımlar 
elde etmektedirler.

Güncel Gelişmeler Karşısında İlahiyat Eğitimi Araştırma Projesi 
Türkiye’de yüksek din eğitiminin niteliğini çeşitli bo-
yutlarıyla veriye dayalı olarak incelemek amacıyla Doç. 
Dr. Cemil Osmanoğlu’nun yürütücülüğünde başlayan 
proje kapsamında ölçme araçları geliştirilerek 10 farklı 
ilde yer alan ilahiyat fakültesi son sınıf öğrencilerinden 
ve öğretim üyelerinden veriler toplandı. 

İstatistiklerle Türkiye’de Din Eğitimi Araştırma Projesi
Cumhuriyet dönemi boyunca Türkiye’de örgün ve yay-
gın din eğitimi faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin yürütül-
düğü kurumları, kurum, öğrenci ve personel sayıları vb. 
çeşitli boyutları ile istatistiksel olarak ortaya koymak 
ve bu kurumlardaki değişimi sosyo-kültürel ve siyasal 

değişimle birlikte analiz etmek için Doç. Dr. İbrahim 
Aşlamacı’nın yürütücülüğünde proje devam etmekte-
dir. Resmî kurumlardan, raporlardan ve ilgili literatür-
den veriler toplanarak tasnifleri yapılmaya başlandı. 

Kur’an Kurslarında Hafızlık Eğitimi Araştırma Projesi
Kur’an kurslarında hafızlık eğitimi yapan öğretici-
lerin alan eğitimi, genel kültür ve pedagojik açıdan 
yeterliklerini tespit etmek ve öğreticilerin Diyanet’in 
hafızlık öğretim programlarına ilişkin yeterlik ve ka-
naatlerini toparlamak amacıyla başlayan proje Prof. Dr. 
Muhammet Şevki Aydın’ın yürütücülüğünde devam et-
mektedir. Proje kapsamında ölçme araçları geliştirilmiş 
olup yeni dönemde saha uygulaması yapılarak veriler 
toplanacaktır. 

Seçmeli Din ve Değerler Eğitimi Dersleri Uygulama Süreçlerini Araştırma Projesi
Kur’an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Hz. Muhammed’in 
Hayatı gibi seçmeli derslerin 2012-2013 eğitim-öğre-
tim yılından itibaren uygulamasını izleyerek öğrenci, 
veli, öğretmen ve eğitim yöneticilerinin görüşlerin-
den hareketle uygulama süreçlerinin beklentileri kar-
şılama düzeylerinin tespit edileceği proje Prof. Dr. 
Nurullah Altaş’ın yürütücülüğünde devam etmektedir. 
Geliştirilen ölçme araçları üzerinden saha verileri to-
parlanarak analiz edilecektir. 
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İnanca Dayalı Tıp Uygulamaları Üzerinden Sağlık Davranış ve İletişiminin Araştırılması 
Projesi 
Sağlık psikolojisi ve iletişimi zemininde bütüncül ba-
kışla modern ve geleneksel tıp birlikteliğinin arka 
planındaki psiko-sosyal ve manevi faktörleri ortaya çı-
karmak, toplumunun sağlıkla ilgili değerlerini ve onun 
tutum ve davranışlarına yansıyan farklılıklarının olup 
olmadığını tespit etmek, sağlık davranışı ve iletişiminde 
maneviyatın rolünü manevi danışmanlık ve rehberlik 
üzerinden ele almak amacıyla Doç. Dr. Gülüşan Göcen’in 
yürütücülüğünde devam etmektedir. 

8. Türkiye Değer Ödülleri Sonuçları Açıklandı
“Türkiye Değer Ödülleri” ile öğrencilerimizde ve top-
lumda ahlaki değerler yönünden farkındalık oluş-
turmak, topluma ve kişiye yararlı olacak temel de-
ğerleri gündeme getirerek bilinç kazandırmak ve 
öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişimini destek-
lemek amaçlanmaktadır.

“Güvenilir Olmak” teması ile bu yıl sekizincisi gerçek-
leştirilen Türkiye Değer Ödülleri Projesinde 17 öğrenci 
ve 6 öğretmen Türkiye derecesi kazandı. Dereceye 
giren öğrenciler 7000, 6000, ve 5000 TL’lik Ensar bur-
suyla ödüllendirildi.  

Turken Gençlik Köprüleri Projesi
TURKEN Youth Bridges Projesi kapsamında Amerika 
ve Kanada’nın prestijli üniversitelerinde okuyan 120 
öğrenci Haziran-Temmuz aylarında İstanbul, Ankara, 
Nevşehir ve Konya’da ağırlandı. 

Programda öğrenciler hazırlanan eğitim progra-
mının ardından yapılan kültür gezilerinin yanı sıra 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Dışişleri Bakanlığı, 
İslam Düşünce Enstitüsü gibi kurumlara ziyaretler 
gerçekleştirdiler.  

TURKEN 6. Dostluk ve Kardeşlik 
Buluşması
TURKEN 6. Dostluk ve Kardeşlik Buluşması, 23 Eylül 
2019’da New York’ta Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. 
Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Youth Bridges 
ile Türkiye’yi ziyaret etme şansı bulan öğrencilerin 
sorularını cevapladı. 
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DEM YAYINLARI
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CEZAEVİ HİZMETLERİNDE MANEVİ DANIŞMANLIK ve REHBERLİK

Cezaevi Hizmetlerinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik

Eserde Türkiye’de cezaevlerinde manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin durumu, 
farklı ülkelerde cezaevlerinde yürütülen manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine 
yönelik deneyimler, ayrıca cezaevlerindeki manevi danışmanlık ve rehberlik faaliyetle-
rinin etkileri ve yansımalarına yer almaktadır. Kitapta yer alan makaleler 2018 yılında 
gerçekleştirilen “II. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi” kapsamında 
sunulan bildiri metinlerinden oluşmaktadır. Kitap e-kitap olarak yayınlanmıştır. Kitabın 
tam metni www.dem.org.tr adresinde ücretsiz olarak araştırmacıların istifadesine 
sunulmuştur.  

Değerler Eğitimi Dergisi (DED)
Değerler Eğitimi Dergisi, 2003 yılında yayımlanmaya 
başlayan, disiplinler arası hakemli akademik bir dergi-
dir. Türkiye’de değerler eğitimi alanında ilk akademik 
süreli yayındır. Dergide, din, ahlak, değerler ve karakter 
eğitimi ile sosyal bilimlerin diğer ilgili alanlarındaki 
özgün araştırmalar, deneysel ve betimsel çalışmalar 
yayımlanmaktadır. Dergi, İngilizce ve Türkçe dillerinde 
yayın kabul etmektedir. Haziran ve aralık aylarında 6 
aylık yayın süreli akademik yayın yapmaktadır Aralık-
2019’da yayımlanan derginin 38. sayısında 11 makale 
yer almaktadır. 

İş’te İnsan ve Ahlak (İş Ahlakı) – Dr. Ahmet Ünsür

İnsanın ahlaki bir varlık olarak dünya nizamında aldığı rolü ve buna uygun bir hayat 
yaşaması gerekliliğinin dışa yansıması ahlaktır. Hayatın her alanında, özelde ise çalışma 
hayatında yaşanan devlet, işveren gibi kurumların ve çalışanların gündeminde olan bir 
konudur. Bu sebeple küresel sistemin içinde makineleşen insanın değer yargılarını ele 
almak önemlidir. Felsefi olarak ahlak kavramının incelenmesi aynı zamanda dini sorumlu-
lukların nasıl uygulanması konusunda incelemelerde bulunulmuştur. Kitap on bölümden 
oluşmaktadır ve bu bölümler içerisinde; iktisadi sistem, işyeri, işveren, dinler arası–ahlak 
gibi konulara yer verilmiştir. 

Sağlık Hizmetlerinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik

Sağlık hizmetlerinde ve hastanelerde uygulanan manevi danışmanlık hizmetlerinin ele 
alındığı kitapta 5 bölüm altında 16 makale yer almaktadır. Makaleler 2018 yılında ger-
çekleştirilen “II. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi” kapsamında 
sunulan bildiri metinleri arasından hakemlik ve editöryal süreçten geçen çalışmalardan 
oluşmaktadır. Kitap e-kitap olarak yayınlanmıştır. Kitabın tam metni www.dem.org.tr 
adresinden ücretsiz olarak indirilmektedir.  
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Ensar Vakfı kuruluşu olan İstanbul Tasarım Merkezi, 2008 yılında Sultanahmet civarındaki Buhara Özbekler 
Tekkesi’nin tarihi binasında faaliyete başlamıştır. Kayıtlı öğrencilerini yetiştiren eğitim programları, atölyeler, 
uluslararası çalıştaylar düzenlemekte, tasarım ve sanatla alakalı çeşitli sergilere ev sahipliği yapmakta, sanatla 
ve tasarımla ilgili kitaplar yayınlamaktadır. Dünyada ilk defa İslam Sanatında Geometrik Desenlerle ilgili 
uluslararası çalıştaylar İstanbul Tasarım Merkezi’nde düzenlenmiştir. 

İstanbul Tasarım Merkezi’nde gerçekleştirilen atölyelerden bazıları şunlardır: 

• Çocuk Kitabı Resimleme ve Karakter Tasarımı Atölyesi
• Ebru Atölyesi
• İslam Sanatında Geometrik Desenler Atölyesi
• Kısa Film Atölyesi
• Modelleme ve Karakter Animasyonu Atölyesi
• Fotoğraf Atölyesi
• Eskiz ve Karakalem Atölyesi
• Tezhip Atölyesi
• Kaligrafi Atölyesi
• Hüsn-i Hat Atölyesi

• Suluboya Atölyesi
• Metal Takı Atölyeleri
• Film Okulu 
• Suluboya Atölyesi
• Minyatür Atölyesi
• Resim Atölyesi
• Karakter Animasyonu Eğitimi (İSTKA)
• Oyun Tasarımı Eğitimi (İSTKA)
• Çocuklarla 5 Gün 5 Tasarım Atölyesi
• Seminerler ve Özel Etkinler
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Atölyeler
İslâm Sanatında Geometrik Desenler Atölyesi 
Muhammed Aljanabi

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

Bağdat’ta bu sanatı eski ustalardan olan babasından öğ-
renerek erken yaşlarda İslâmi Geometrik Desenler ala-
nında kendisini yetiştiren ve alanında elli yıldan fazla 
deneyime sahip olan eğitmenimiz Muhammed Aljanabi 
ile İslâm Sanatında Geometrik Desenler Atölyesi (Temel 
Seviye) programı 05 Ekim - 23 Kasım 2019 tarihleri 
arasında 22 katılımcı ile tamamlandı.

Temel seviye eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için 
“İslâm Sanatında Geometrik Desenler Atölyesi İleri 
Seviye” dersleri 24 Ağustos - 28 Eylül 2019 tarih-
leri arasında 15 katılımcı ile 6 hafta 24 saat olarak 
gerçekleştirildi. 
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Suluboya Atölyesi
Ahmet Öğreten

Heyecan verici bir malzeme olan suluboyanın doğru 
kullanımını öğretmek ve katılımcılara suluboya resim 
yapabilme becerisini kazandırmayı hedeflediğimiz 
“Temel Seviye Suluboya Atölyesi” eğitimleri 04 Temmuz 
- 28 Aralık 2019 tarihleri arasında hafta içi ve hafta 
sonu grupları ile sürekli yeni öğrenci katılımına açık 
olarak 150 katılımcı ile gerçekleştirildi.

Temel suluboya eğitimi almış olanlar ve özgün sulu-
boya yapmak isteyenler için “İleri Seviye Suluboya 
Atölyesi” eğitimleri 12 Haziran - 31 Temmuz 2019 
tarihleri arasında 6 katılımcı ile gerçekleştirildi. İleri 
seviye eğitimlerinin ikinci atölyesi 15 Ekim 2019 - 21 
Ocak 2020 tarihleri arasında salı günleri 7 katılımcı ile 
devam ediyor.

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

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

Çocuk kitabı resimleme, kitap görselleri hazırlama, 
çizgi roman ve animasyon sektöründe çalışmak isteyen 
ve çizimlerini yetersiz bulup geliştirmek isteyenlerin 
katılımına açık olarak gerçekleştirilen eğitimlerde 13 
Haziran - 01 Ağustos 2019 tarihleri arasında hafta içi 
grubunda 13 katılımcı, 15 Haziran - 03 Ağustos 2019 
tarihleri arasında cumartesi günleri yapılan hafta sonu 
grubunda 15 katılımcı eğitim aldı.

Çocuk Kitabı Resimleme ve Karakter Tasarımı 
Atölyesinin 19 Eylül - 26 Aralık 2019 tarihleri arasın-
da perşembe günleri 15 hafta süren eğitimlerine 16 
katılımcı, 21 Eylül - 28 Aralık 2019 tarihleri arasındaki 
cumartesi günleri yapılan hafta eğitimlerine de 12 
kursiyer katılmıştır.

Temel Seviye Çocuk Kitabı Resimleme ve Karakter 
Tasarımı Atölyesi eğitimlerini tamamlayan ve çizim 
yeteneklerini geliştirmek isteyen 12 öğrenci 19 Eylül - 
26 Aralık 2019 tarihleri arasında 15 hafta süren “İleri 
Seviye Çocuk Kitabı Resimle Atölyesi”  eğitimlerine 
katılmıştır.
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İslâm Sanatında Geometrik Desenler Okulu (Temel / Orta Düzey)
Prof. Dr. Miroslaw Majewski

İstanbul Tasarım Merkezi’nde “Prof. Dr. Miroslaw 
Majewski ile İslâm Sanatında Geometrik Desenler 
Okulu” “Tarihi Parşömenlerden Seçilmiş Geometrik 
Desenler” Temel ve Orta Düzey Eğitim Programı 23 
- 27 Eylül 2019 tarihleri arasında 22 katılımcı ile 
gerçekleştirildi. 

Bu programda, tarihi parşömenlerdeki geometrik de-
senlerin tasarım yöntemleri ele alındı. Çoğunlukla Orta 
Asya’daki mimarların tarihi parşömenlerine incelendi, 
özellikle Buhara ve Semerkant parşömenleri. Ayrıca 
Topkapı ve Mirza Akbar’ın parşömenlerinden bazı 
desenler ele alındı. Geometrik Desenler Okulu Eğitim 
Programında, Türk katılımcıların yansıra Brezilya, 
Mısır, İngiltere, Tacikistan, Avusturya, Meksika’lı katı-
lımcılar da yer aldı.

Eskiz Atölyesi
Canan Atmaca

Mimarlık ve güzel sanatlar öğrencileri ile resim bilgisini 
geliştirmek isteyenlerin katıldığı atölyemizde detaylı 
perspektif konulu içerik ile mekan çizimi, mekandaki 
nesnelerin tasarımı, renklendirilmesi ve tonlanma-
sı bilgileri öğretilmiştir. Atölyemiz 15 Haziran - 20 
Temmuz 2019 tarihleri arasında 11 katılımcı ile ger-
çekleştirildi. Atölyemizin 17 Kasım 2019 tarihinde 
başlayan yeni dönem eğitimlerine 16 katılımcı ile 19 
Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek.
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Resim Atölyesi
İlhami Atalay

Ressam İlhami Atalay’ın elli yılı aşkın süren sanat 
yaşamındaki birikim ve tecrübesini genç yeteneklere 
aktardığı Resim Atölyesi’ne 07 Eylül - 28 Aralık 2019 
tarihleri arasında derslere 46 öğrencinin katılımıyla 
gerçekleştirildi. 

Ebru Atölyesi
Eda Özbekkangay

Geleneksel Türk İslam Sanatlarından olan ebru, kitre 
ile yoğunlaştırılmış su üzerinde oluşturulan desenin 
kâğıda aktarılması şeklinde gerçekleştirilen bir kâğıt 
süsleme sanatıdır. Bütün Osmanlı sanatlarında olduğu 
gibi usta - çırak usulü ile devam eden Ebru Atölyesi 
Temmuz - Aralık 2019 tarihleri arasında yerli yabancı 
30 ebru sanatı meraklısının katılımıyla uygulamalı 
olarak gerçekleştirildi.
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Klasikten Çağdaşa Minyatür Atölyesi
Reza Hemmatirad

Klasik minyatür, kültürümüzün en temel ve önemli öğe-
lerinden biridir. Doğu sanatının temel görsel dayanağı 
olan minyatür sanatın geçmişten günümüze kadar tüm 
püf noktalarının öğretildiği atölye çalışması 01 Kasım 

- 27 Aralık 2019 tarihleri arasında katılanlar arasında 
sanatçı ve öğretim üyelerinin yer aldığı 10 öğrenci ile 
gerçekleştirildi.

Tezhip Atölyesi
Şeyma Çınar

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

Tezhip Sanatı`nın tarihi yolculuğunda geçmişten besle-
nerek yeni tasarımların oluşmasını sağlamak ve gelecek 
nesillere bu çalışmaları aktarma amacıyla atölye 20 
Eylül - 27 Aralık 2019 tarihleri arasında 31 öğrencinin 
katılımıyla gerçekleştirildi.
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Fotoğraf Atölyesi
Mete Yurdaün 

Farklı çekim tekniklerinin teori ve özellikle uygulama 
ağırlıklı olarak öğretildiği, dünya fotoğrafçılarının yap-
tıkları çalışmaların değerlendirildiği uygulamalı fotoğ-
raf atölyesine 22 Haziran - 20 Temmuz 2019, 12 Ekim 
- 09 Kasım 2019, 23 Kasım - 21 Aralık 2019 tarihleri 
arasında 18 öğrenci katılmıştır.

Takı Atölyesi
Fatma Nur Bayraktar

Mum modelleme gibi klasik teknikler dışında metal kili 
ve mineleme (emay) gibi yeni ve alternatif modellerin 
uygulamalı olarak öğretildiği kapsamlı takı ve aksesuar 
tasarımı atölyesinde 04 Eylül - 25 Aralık 2019 tarihleri 
arasında 9 katılımcıya eğitim verilmiştir.

7 Tepe 7 Gezi
İsmail Erdoğan

Yabancısı olarak yaşadığımız İstanbul`un kadim böl-
gelerine yapılan, eser eser, sokak sokak gezilerde bir 
medeniyeti medeniyet yapan ayrıntıların izi sürülmek-
tedir. 7 tepe 7 Gezi programıyla 21 Eylül - 02 Kasım 
2019 tarihleri arasında 36 katılımcıyla üç büyük me-
deniyete başkentlik yapmış ve yaklaşık 10000 yıllık 
tarihiyle İstanbul`u anlamaya dönük keşif yolculukları 
gerçekleştirildi.

Hüsn-i Hat Atölyesi
Ahmed Alomari

İslâm hat sanatı temelinde harf ve bu harflerin yazılış 
şekilleri vardır. Hüsn-i Hat atölyemizde nesih ve rik’a 
yazı çeşitleri eğitimleri 10 kişinin katılımıyla 10 Kasım 
2019 tarihinde başlamıştır.
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Çocuklar için Resim Atölyesi
Cemal Toy

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

Atölyemizin amacı çocukların beden, zihin ve ruh sağlı-
ğını olumlu yönde etkileyerek kişilik sahibi olmalarına 
yardımcı olup, yeni sanatkârlar yetişmesini amaçladı-
ğımız atölyemize 06 Ekim - 29 Aralık 2019 tarihleri 
arasında 12 hafta boyunca ilk ve ortaokul öğrencisi 90 
çocuk katılmıştır. 

Kaligrafi Atölyesi
Onur Yıldırımer

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

Harfleri, kelimeleri monotonluktan kurtarıp belirli 
kurallar içerisinde onlara yeni bir form kazandırarak 
güzel ve zarif yazı yazma sanatını icra ettiğimiz kalig-
rafi atölyemiz 02 Kasım 2019 tarihinde 19 öğrenciyle 
eğitime başlamıştır.
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Çocuklarla 5 Gün 5 Tasarım
İstanbul Tasarım Merkezi’nde geleneksel hale gelen 
7 - 13 yaş arasındaki çocuklar için; Seramik, Ebru, 
Tezhip, Marifetli Eller ve Resim atölyelerinden oluşan 
5 günlük sanat ve tasarım alanlarında beş ayrı atölye 
programı 02 Eylül - 06 Eylül 2019 tarihleri arasında 
gerçekleştirildi.

Özlem Özer Tuğal ile Seramik Atölyesi’nde çocuklar 
plastik seramik çamuru ile tanıştı. Üç boyutlu tasa-
rımlar yaparken, hayal gücünü ve kabiliyetlerini en 
üst düzeyde kullanma becerisini öğrenerek, objeler 
oluşturdular.

Eda Özbekkangay ile Ebru Atölyesi’nde 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.

Büşra Nur Bakır ile Marifetli Eller Atölyesi’nde hayal 
güçlerini ve duygusal zekâlarını geliştirecek masal ve 
hikayeler eşliğinde kendi oyuncaklarını üreten, çocuk-
lar hem keyifli vakit geçirdiler, hem de el becerilerini 
kullanarak üretmenin tadına vardılar.

Şeyma Çınar ile Tezhip Atölyesi’nde çocuklar ör-
nek çalışmalar üzerinden farklı boyama tekniklerini 
kullanarak tezhip sanatının incelikleri ile tanışma ve 
uygulama fırsatı yakaladılar.

Cemal Toy ile Resim Atölyesi’nde çocuklarla tuval 
üzerine hayal güçleriyle duygu ve düşüncelerini yansı-
tan çalışmalar yapıldı. Genç sanatseverler yeteneklerini 
sergiledikleri “Çocuklarla 5 Gün 5 Tasarım Atölyesi” 
boyunca sanatla dolu renkli günler yaşadılar.
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Çocuklarla Origami Atölyesi
Origami, Japonca ori (katlama) ve kami (kağıt) kelime-
lerinin birleşmesidir. Katlanmış kağıt anlamına gelen 
geleneksel kağıt katlama sanatıdır. İstanbul Tasarım 
Merkezi’nde “Rüya Aydınoğlu ile Çocuklarla Origami 
Atölyesi” 20 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirildi.

Hem eğlenerek, hem katlayarak origaminin tekniklerini 
öğrenen  7 - 13 yaş arasındaki 10 öğrenciye atölye so-
nunda on origami modellik midi kitap ve renkli kağıtlar 
hediye edildi.

Renkli Düşünceler Atölyesi
İstanbul Tasarım Merkezi’nde Ayşe Şeref ve Hümeyra 
Yorgancı ile “Renkli Düşünceler Atölyesi” 08 Temmuz 
2019 tarihinde 15 katılımcı ve 20 Kasım 2019 tarihinde 
11 katılımcı ile gerçekleştirildi.

Çocuklar Renkli Düşünceler Atölyesi’nde canlı müzik 
eşliğinde masal dinleyip masalda geçen kavramlar 
ve değerler hakkında konuşup, tartıştılar. Sonrasında 
tartışılan konuyu kendi hayal güçleri ile resmettiler.

Çocuklar ve Yetişkinler için 1 Günlük Ebru 
Atölyesi
Eda Özbekkangay 

İstanbul Tasarım Merkezi’nde 8-14 yaş arasındaki 
çocuklar ve yetişkinler için her ay düzenlenen “Eda 
Özbekkangay ile 1 Günlük Ebru Atölyesi” programı 

çerçevesinde Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve 
Aralık 2019 tarihlerinde altı defa yapılan atölyemizde 
42 katılımcı ebru sanatıyla tanıştı.
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Film Okulu
Enver Gülşen

Enver Gülşen ile geçtiğimiz yıl film sanatına giriş mahi-
yetinde yaptığımız “Film Okulu” programını hem derin-
leştirmek hem de film sanatı ve edebiyat üzerine düşü-
nenleri ve film çeken/çekecek kişileri yeni soru(n)larla 
karşı karşıya bırakmak amaçlı bir “üst” versiyonuna 
taşımayı amaçlayan program 08 Ekim - 24 Aralık 2019 
tarihleri arasında 35 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Masal Anlatıcılığı Atölyesi
Havva Irmak 

İstanbul Tasarım Merkezi ‘nde 22 Eylül 2019 Pazar 
günü “Havva Irmak ile Masal Anlatıcılığı Atölyesi” 15 
katılımcıyla gerçekleştirildi. Yeni nesle masalları na-
sıl, ne şekilde ve hangi masalların hangi ortamlarda 
anlatıldığı ile ilgili teorik ve pratik bilgilerin yer aldığı 
atölyede, çocukların masalla ne denli kazanım elde 
edebileceği bilgisine de yer verildi.

Çini Workshop
Zeynep Sincer

İstanbul Tasarım Merkezi’nde “Zeynep Sincer ile Çini 
Workshop” 23 Kasım 2019 Cumartesi günü 10 katı-
lımcıyla gerçekleştirildi. Bir günlük çini workshop et-
kinliğinde katılımcılar, motif/desenlerin çini bünyeler 

üzerine aktarılması, tahrir yapılması, sır altı boyala-
rıyla boyanması, fırça tutma gibi teknikler öğretildi. 
Katılımcılar kendi çini karolarını boyayarak keyifli bir 
zaman geçirdiler.
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İstanbul Tasarım Merkezi Animasyon Okulu
Karakter Animasyon Eğitimi
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle oluşturulan 
Canlandırma Film ve Oyun Tasarımı Atölyesi, 12 ay 
boyunca öğrencilerin atölye mantığıyla uygulamalı 
olarak animasyon yapım sürecini öğrenmelerini hedef-
lemiştir. Temel düzeyde animasyon yapım aşamalarının 
a’dan z’ye anlatıldığı 576 saatlik eğitim sürecinde öğ-
renciler, animasyon üretimi sürecine katılarak kendi 
yatkın oldukları alt uzmanlık alanlarına yönelerek 
kendilerini geliştirme fırsatı yakalamışlardır. Eğitimler 
sonunda öğrenciler 4 adet kısa animasyon filmi ortaya 
çıkartmışlardır.

Oyun Tasarımı Eğitimi
İstanbul Tasarım Merkezi’nde İstanbul Kalkınma 
Ajansı’nın desteğiyle kurulan Dijital Oyun Tasarımı 
Atölyesi, öğrencilerin oyun yapım süreçlerini öğren-
melerini hedeflemiştir. Atölye kapsamında en çok kul-
lanılan ve öğrenmesi diğer oyun motorlarına göre daha 
kolay olan Unity oyun motoru ve C# programlama 
dili eğitimi verilmiştir. Proje kapsamında öğrencilerin 
aldıkları eğitim ışığında eğitmenleriyle birlikte 4 adet 
oyun gerçekleştirerek oyun yapım sürecinin her aşa-
masını uygulayarak yaşamışlardır.
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Seminerler

Güzeli Kurtarmak
İsmail Erdoğan

Bu programda, ahvalimizin ne olduğunun izini süre-
bileceğimiz, düşünsel yönü güçlü “Güzeli Kurtarmak” 
kitabının içerik okumasını yaparak yer yer tahlil et-
meye çalıştı. Kitabın güçlü iddiasına mütevazi bir katkı 
maksadıyla tasarlanan program, kitapta yer alan ya-
zıları haftada bir masaya yatırarak güzelin ne olduğu-
nu ve neye dönüştüğünü sorgulamayı amaçlamıştır. 
Programımız 17 Temmuz - 28 Ağustos 2019 tarihleri 
arasında 50 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. 

Türkiye`de 3 Boyutlu Animasyon
Osman Sentatoglou 

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle hayata geçen 
Animasyon Okulu, Canlandırma Film ve Oyun Tasarım 
Atölyesi Projesi kapsamında üçüncü seminerimiz 
Animasyon Yönetmeni Osman Sentatoglou ile 3 boyutlu 
animasyon yapım teknikleri ve Türkiye’de animasyon 
sektörünün gelişiminin ele alındığı seminer 15 Eylül 
2019 tarihinde 40 katılımcı ile gerçekleştirildi. 
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Türkiye`de ve Dünyada Animasyon Sektörü
Ümit Çalık, Abdurrahman Nakipoğlu

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle hayata ge-
çen Animasyon Okulu, Canlandırma Film ve Oyun 
Tasarım Atölyesi Projesi kapsamında dördüncü semi-
nerimiz animatör Ümit Çalık ve Motion Graphic uzmanı 
Abdurrahman Nakipoğlu ile 22 Aralık 2019 tarihinde 
35 katılımcı ile gerçekleştirildi. Türkiye’deki animasyon 
sektörü hakkında görüşlerini paylaşan animatör Ümit 
Çalık daha sonra animasyon sürecinde çalıştığı Marvel/ 
Sony - Venom projesi ile ilgili animasyon filmi izlete-
rek Dünya’da animasyon sürecinin nasıl ilerlediğini 
Türkiye’deki animasyon sektörü ile kıyaslayan Çalık 
Kötü Kedi Şerafettin filminde yaptıkları animasyonun 
detaylarını anlattı. Seminerin ikinci yarısında Motion 
Graphic uzmanı Abdurrahman Nakipoğlu Türkiye’de 
animasyon sektörünün avantajlarını ve nasıl değerlen-
dirilebileceğini anlattı.

Medya ve Dijital Platformda Animasyon
Emre Güler

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle Ensar Vakfı 
bünyesinde İstanbul Tasarım Merkezi’nde hayata geçen 
Animasyon Okulu, Canlandırma Film ve Oyun Tasarım 
Atölyesi Projesi kapsamında beşinci seminerimiz 
Senior Motion Designer Emre Güler ile 29 Aralık 2019 
tarihinde 30 katılımcı ile gerçekleştirildi. Animasyonun 
medya ve dijital platformdaki ilerleyişinden bahseden 
Emre Güler, kullanılan programları ve programlara göre 
ortaya çıkan sonuçları anlattı. Animasyon sektöründe 
işe girerken hangi programların bilinmesinin bekle-
nildiğinden bahseden Güler, öğrencilerin merak ettiği 
soruları da cevaplandırdı.



66 ENSAR BÜLTENİ 
2019 TEMMUZ / ARALIK

İSTANBUL TASARIM MERKEZİ

Sergiler
Kesişen Çizgiler Geometrik Desenli Takı ve Aksesuar Sergisi
Takı Atölyesi eğitmenimiz Fatma Nur Bayraktar ve 
öğrencilerinin özenle hazırladıkları “Kesişen Çizgiler 
Geometrik Desenli Takı ve Aksesuar Sergisi” 27 Eylül 
2019 Cuma saat 17.00’da ziyarete açıldı. 06 Ekim 2019 
pazar gününe kadar sergi ziyaret açık kaldı. 

Sergi katılımcıları: Elvan Ayaz, Eren Şahan Bağcı, Esra 
Durmaz, Gizem Yavuz, Gözde Özel, Gülfem Oraner 
Yalçın, Hazel Evin, Hüseyin Sayın, Julia Abadovskaya, 
Merve Kula, Nevhan Varol, Şebnem Verbeni

Hiç Sergisi
İstanbul Tasarım Merkezi’nde, Türkiye ve İran’dan 24 
sanatçının 48 eserinin yer aldığı “Hiç” başlıklı karma 
resim, minyatür, hat ve ebru sergisi 14 Aralık 2019 
cumartesi günü ziyarete açıldı. 

İstanbul Tasarım Merkezi’nde sanatseverlerin beğe-
nisine sunulan serginin açılışına, sanatseverler yoğun 
ilgi gösterdi. Serginin küratörü Mağfirat Onat, Mevlana 
Haftası kapsamında Mevlana’nın felsefesini ifade eden, 
“Hiçlik” kavramını merkeze koyan eserleri sergiledikle-
rini söyledi. Onat sanatın birleştirici gücünü göstermek 
için böyle bir sergi organize ettiklerini ifade etti.

Eserleriyle Sergiye Katılan Sanatçılar:

Resim: Cemal Toy, Hasan Balaban, Perviz Yahya, 
Rahim Vahapzade, Saeed Aghanejad 
Hat: Abdurrahman Şişman, Ahmet Zeki Yavaş, 
Gülnihal Gül, Gürkan Pehlivan, Levent Karaduman, 
Syahriansyah Sirajuddin 
Minyatür: Ali Rıza Aghamiri, Cihan Ashurov, Fatma 
Şişman, Göksel Satır, Gülçin Anmaç, Nergis Aras, 
Nurdan Yiğit, Reza Hemmatirad, Ruhi Konak, Ü. 
Gülsüm Terzi, Zeynep Tuğ 
Ebru: Hikmet Barutçugil, Eda Özbakkangay
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Muhtelif Program ve Ziyaretler

Akşam Grubu Türk Sanat Müziği Dinletisi
İstanbul Tasarım Merkezi ‘nde 18 Ağustos ve 13 Eylül 
2019 tarihlerinde iki defa düzenlenen Türk sanat mü-
ziği dinletisine 165 kişi katıldı. Akşam Grubu’ndan 
Nurdan Yenigün ve Zeynep Betül Akyıldız’ın seslen-
dirdiği Türk Sanat Müziği’nin en sevilen şarkıları ara-
sında bir yolculuğa çıkan dinleyiciler keyifli bir zaman 
geçirdiler.

Özbekistan İstanbul Başkonsolosu İTM`yi 
Ziyaret Etti
Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Alişer Botirov 
ve Ankara Büyükelçiliği yetkilileri İstanbul Tasarım 
Merkezi’ni 01 Temmuz 2019 Pazartesi günü ziyaret 
ettiler. Merkezimizi gezen ve faaliyetlerimiz hakkında 
bilgi alan İstanbul Başkonsolosu Alişer Botirov ve 
Özbekistan Ankara Büyükelçiliği yetkilileri Türkiye ve 
Özbekistan arasındaki ilişkilerin daha iyi bir şekilde 
geliştirilmesi için ortak projeler yapmak istediklerini 
belirtiler.

YTB Genç Liderler Katılımcıları İstanbul Tasarım Merkezi`nde
Dünyanın 8 farklı ülkesinden 60 gencimizin katılımıyla 
gerçekleştirilen YTB Genç Liderler programı katılımcı-
ları 24 Ağustos 2019 cumartesi günü İstanbul Tasarım 

Merkezi’ni ziyaret ederek İsmail Erdoğan ile söyleşi ve 
tarihi yarımada gezisine katıldılar.
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Yayın Kategorisi Program Adı Video Adedi

Ensar Enstitü Kürsü Konferansları 1

Ensar Neşriyat Tevilat'ül Kur'an Kitap Tanıtımı 1

Ensar Vakfı 35. Geleneksel Kır Gezisi 2

İlahiyat Vefa Dersleri 1

Cuma Sohbetleri 1

İlahiyat Vefa Dersleri 1

8. Büyük Türkiye Buluşması 5

Ensar Vakfı 40. Yıl Kurucular Filmi 1

İlahiyat Vefa Dersleri 1

Ensar Vakfı Yurtları 3. Kültür - Sanat Günleri 1

İTM Atölye Etkinlikleri 3

Güzeli Kurtarmak Semineri 3

Güzeli Kurtarmak Semineri 3

5 Gün 5 Tasarım Atölyesi 6

7 Tepe 7 Gezi Atölyesi 1

Atölye Etkinlikleri 5

Güzeli Kurtarmak Semineri 1

Prof. Dr. Miroslaw Majewski ile Geometrik Desenler Okulu 1

Atölye Etkinlikleri 1

Edebiyat ve Sinema Seminerleri 3

İTM 2018 Faaliyet Filmi 1

Atölye Etkinlikleri 2

Edebiyat ve Sinema Seminerleri 4

İTM 2019 Faaliyet Filmi 1

Atölye Etkinlikleri 2

Edebiyat ve Sinema Seminerleri 3

Hiç Sergisi 1

Namaz Platformu Abdullah Yıldız Konuşma Filmi 1

Ahmet Bulut Konuşma Filmi 1

Kerim Buladı Konuşma Filmi 1

TGTV Toplumsal Değişim ve Gençlik Hizmetleri 1

Turken Ömer Faruk Albayrak Konuşması 1

Temmuz Ayı Öğrenci Grubu Çekimleri 1

TURKEN Tanıtım Filmi 1
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YURT KOORDİNASYON MERKEZİ
Ensar Vakfı, yurtlarında misafir ettiği öğrencileri ailelerinin birer emaneti olarak görüp, kişisel 
ve mesleki gelişim odaklı, ülkesini ve dünyayı tanıyan, kişiliği ile örnek teşkil edecek bir insan 
yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ensar Vakfı Yurtları, misafir ettiği öğrencilerine yönelik yaygın 
eğitimler, seminerler ve konferanslar düzenlemektedir. 

Türkiye genelinde 34 kız ve 26 erkek olmak üzere toplam 60 yurt açan Ensar Vakfı Yurtları, 
öğrencilerinin her alanda yenilikleri keşfetmelerine imkân sağlamaktadır. 

Ensar Vakfı Yurtları, prestij projesi olarak 3 yıldır sürdürdüğü Kültür Sanat Günleri’nde; Münazara 
Yarışması, Resim- Fotoğraf Yarışması, Öğrenci Paneli, Şiir Müzikal Dinletisi ve Anlat İstanbul’u 
programları düzenlemektedir. 

Ensar Vakfı Yurtlarında kalan öğrencilerin yazılarını yayınladığı B12 Gençliğin Kültür ve Sanat Deposu 
dergisini de bünyesinde çıkarmaktadır. 

yurt.ensar.org EnsarVakfiYurt

EnsarVakfiYurt EnsarVakfiYurt
B
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Öğrenci Temsilci Kampı
Türkiye’nin farklı illerindeki Ensar Vakfı Yurtlarında 
barınan öğrenci temsilcileri İstanbul’ da buluştu. 
Bir hafta süren Temsilci kampına Ensar Vakfı Genel 
Müdürü Hüseyin Kader ve Genel Müdür Yardımcısı Ali 
Karayılan’ın selamlama konuşmalarıyla başlandı.

Gençlerin sivil toplum kuruluşlarında yapacakları 
çalışmalarda “Gönüllülük işi gönül işidir. Gönül verme-
den gönül alamazsınız” diyen Doç. Dr. M. Lütfi Arslan 
gençlerin nasıl bir yol takip etmeleri gerektiğini belirtti.

Öğrenci temsilcilerine “her şey bir fikirle başlar diyen” 
Proje Uzmanı Büşra Kaya bir fikir ile gençlerin neleri 
değiştirebileceğini ve neleri başaracağını anlatarak 
birinci günü tamamladı.

Öğrenci temsilcileri kampın ikinci gününde, Uzman 
Psikolog Mehtap Doğan’ın Mentörlük eğitiminde ak-
ranlarına karşı nasıl bir tutum içinde olacaklarına dair 
cevaplar ararken, Yavuz Yiğit’in sunumuyla kuşaklar 
arasında nasıl bir iletişim dilinin olması gerektiğini Z 
kuşağı olarak neleri, nasıl ve niçin yapmak istediklerine 
dair merak ettiklerini sorma fırsatı buldular.

Öğrenci Temsilcileri kampın üçüncü gününde, bir kah-
venin yanına konan suyun, pencereye konan sarı çi-
çeğin verdiği mesajın ne olduğunu, bir medeniyetin 

ne kadar ince ayrıntılara hâkim olduğunu Zafer 
Hekimoğlu’nun “Temsil Bilinci ve Protokol Bilgileri” 
sunumuyla öğrendi.

Öğrenci temsilcileri günün yorgunluğunu Ensar 
Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader ve Genel Müdür 
Yardımcısı Ali Karayılan’ın hasbihalleri ile Süleymaniye 
Camisinin bahçesinde attı. Gök kubbenin altında edilen 
kelamlar zamanın kanatlarından gök kubbeye doğru 
yankılanarak kayboldu.

İstanbul’a kadar gelip çeşmesinde akan suyun kutsal 
sayıldığı, avlusunu asırlık çınar ağacının süslediği Eyüp 
Sultan Camii ve türbesinde hayır dua almadan yola ko-
yulmak olmaz diyen öğrenci temsilcileri, Eyüp Sultan 
ziyaretini gerçekleştirdi.

Ailesinden ayrılmanın vermiş olduğu hüznünü aynı 
zamanda Ensar Ailesinde olmanın mutluluğunu ya-
şayan temsilcilerin duygularını dile getirdiği kapanış 
programında, “İyi ki Ensar var” ve “İyi ki biz bu aileye 
dahil olduk” cümleleri “İyi ki Ensar Vakfı yurt faaliyetini 
yapıyor” dedirten bir kapanışla öğrenciler memleket-
lerine uğurlandı. 

Yurt Ziyaretleri
Ensar Vakfı Yurtlarında barınan öğrenciler bilir ki 
Ensar Vakfı ailesi geniş bir ailedir ve bu ailenin bü-
yükleri hiç onları yalnız bırakmaz, onların dertlerine, 
sorunlarına çözümler bulmak ve onlarla samimi bir 
ortamda edecekleri hoş bir kelam ile gecelerine be-
reket katmak isterler. Bu kapsamda Ensar Vakfı Genel 
Müdürü Hüseyin Kader ve Genel Müdür Yardımcısı Ali 
Karayılan dönem başında yurt öğrencileriyle buluştu.
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Atölyeler
Ensar Vakfı Yurtları, yurtlarında misafir ettiği öğren-
cilerin kişisel ve mesleki gelişimine katkı olacak, ye-
teneklerine yetenek katacak, yeni hobiler edinmesini 
sağlayacak atölye çalışmalarıyla gençlere yeni amaçlar 
kazandırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda yurt-
larımızda, dikiş nakış, işaret dili, ilk yardım atölyesi, 
maharetli eller atölyesi, vb. etkinlikler çerçevesinde 
atölyeler düzenlendi.

Ensar Vakfı Yurtları Kulüp Faaliyetleri
Gençler kulüp çalışmalarıyla;

Planlı, programlı, etkin ve denetimli faaliyetleri ger-
çekleştirirken hayata salt ders kitaplarındaki bilgilerle 
atılmanın eksik yönlerini fark etmekte, girişimci ye-
teneklerini ve görüşlerini özgürce ortaya koyarken, 
bir taraftan aldıkları sorumluluk ile liderlik yetenek-
lerinin gelişmesine ışık tutan çalışmaların içerisinde 
yer almaktadırlar. Kültür ve sanat, gezi ve spor, sosyal 
yardımlaşma, kitap, sinema, şiir, sağlık kulüpleri bu ça-
lışmalar doğrultusunda yapılan çalışmalardan birkaçını 
oluşturmaktadır. 

Sabah Namazı ve Kahvaltı Programları
İstanbul’un farklı tepelerine konumlandırılmış, tarihe 
tanıklık etmiş kültür mirası olan Eyüpsultan, Çamlıca 
ve Süleymaniye camilerinde sabah namazı için buluşan 
ve ardından kahvaltı yapan öğrenciler, sabahın bereketi 
ve huzuruyla tanışırken, kendi aralarındaki dostluk 
bağının gelişmesine katkısı olan kahvaltı sofralarında 
bir araya geldi.

Ensar Vakfı Yurtlarına Hoş 
Geldiniz
2019 – 2020 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 kaynaşmasına ve 
tanışmasına katkı sağlamak için sürpriz etkinliklerle 
döneme başladı.
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Tarihe Yapılan Yolculuklar

Gençlerin yaşayarak, dokunarak, hissederek öğrenme-
yi çabaladığı bir süreçte gençlere ülkenin kültürel ve 
tarihi zenginliklerini tanıtmak, onlara aldıkları ema-
net mirası, yarına nasıl teslim etmeleri gerektiğini 
anlatabilmenin en iyi yollarından biri olan seyahatler, 
Ensar Vakfı Yurtlarında konaklayan öğrencilerin dü-
zenlediği organizasyonlardan biridir. Öğrencilerin adım 
adım dolaştığı, Çanakkale, Bursa, Mardin, Diyarbakır, 
Trabzon, Safranbolu, Karabük, Erzurum, Bolu ve daha 
birçok ile yapılan gezilerle öğrenciler Türkiye’yi daha 
iyi tanımaktadır.

Bir Geleneği İhya 

Peygamber Efendimizin dünyaya teşrifleri vesilesiyle 
kutlanan Mevlid Kandili, aslında unuttuğumuz bir 
geleneğin hatırlanmasına ve uygulamasına vesile oldu.

“Doğumunda Efendimize kıymetli anneleri süt ikram et-
miş ve Miraca çıkarken de Rabbi ikramda bulunmuştur.”

Osmanlı geleneğinde Mevlid ve Miraç Kandillerinde 
Efendimize hürmeten onun hatırasına binaen süt dağı-
tılırmış. Ensar Vakfı Yurtları da bu geleneği tekrardan 
yaşatmak için Mevlid Kandilinde veladet-i nebi hürme-
tine öğrencilere süt ikramında bulundu.

Anlat İstanbul’u TEKNOFEST’te

3. Kültür Sanat Günlerinin bir etkinliği olan Anlat 
İstanbul’u etkinliği bu sene 21-22 Eylül 2019 tarihin-
de, Türkiye Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline 
gelen gençlerle buluştu. Anlat İstanbul’u ekibinin iki 
gün boyunca yer aldığı standa ilgi yoğun olurken, 
İstanbul’un 2064 halini, “Galata Kulesinden Üsküdar’a 
uçan Hezarfen Çelebi’yi, İstanbul yalılarını ve akıllı ev 
sistemini gelenlere anlatan ekip, robot, maket uçak, 
maket evler vb. faaliyetlerle gençlerin ve çocukların 
ilgisini çekti.

3. Kültür Sanat Günleri 
Kapanış Programı

Ensar Vakfı yurtlarının 2017 yılından itibaren ger-
çekleştirdiği, bu yıl da Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 
desteğiyle gerçekleşen 3. Kültür Sanat Günleri 
Kapanış Programı, 24 Aralık 2019 tarihinde İstanbul 
Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür 
Merkezinde gerçekleşti. Öğrencilere güzel şarkılar ve 
iyi şiirler okutan, güzel resimler çizdiren, tez oluşturan, 
kadrajına güzel kareler sığdıran ve yansıtan, Türkiye’yi 
ve İstanbul’u her haliyle yaşayan gençlerin katılım gös-
terdiği Münazara, şiir-müzikal, öğrenci paneli, Anlat 
İstanbul’u ve resim fotoğraf sergisini içeren, 3. Kültür 
Sanat Günlerinin kapanış programı yapıldı.

72 ENSAR BÜLTENİ 
2019 TEMMUZ / ARALIK

ENSAR VAKFI YURTLARI



Yetimler Emanetimizdir
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 oldukları 
“Her Yurdun Bir Yetimi Var” projesi tüm hızıyla devam 
ediyor.

Yurtlar Rehberlik ve Denetim
Ensar Vakfı Yurt Koordinasyon Merkezi yurt yöneti-
cilerinin ve tüm çalışanların duygularını da dikkate 
alarak huzurlu, güvenli bir ortamın oluşmasına katkı 
sağlamayı amaçlamaktadır.

 Bu doğrultuda çalışanların görüş ve fikirlerini açıkla-
yabileceği ortamlar oluşturmak, gelişimlerini olumlu 
etkileyen yenilikleri de göz önünde tutarak, ilke ve 
kurallar çerçevesinde ortak bir hedef doğrultusunda 
bütünleştirici ve yönlendirici olmak için Türkiye’nin 
farklı illerinde bulunan 59 yurda, yurt koordinatörleri 
ve PDR birimiyle ziyaretler yapılmaktadır. 

Bu çerçevede Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, 
Bolu, Bursa, Bingöl, Bilecik, Bitlis, Çorum, Edirne, 
Erzurum, Hakkari, Gaziantep, İzmir, Kırklareli, Karabük, 
Malatya, Manisa, Ordu, Rize, Samsun, Safranbolu, 
Şanlıurfa, Trabzon Yozgat, illerine ziyaretler gerçek-
leştirildi. Ayrıca İstanbul’da hizmet veren 15 öğrenci 
yurdu da ziyaret edildi.

Anadolu Şube Başkanlarıyla 
Toplantı

Ensar Vakfı 8. Büyük Türkiye Buluşmasında yurdu olan 
şubelerle 2019-2020 eğitim dönemi süreci ve gelişme-
leri, yurtların daha iyi hizmet verebilmesi için nelerin 
yapılabileceği konuları istişare edildi.

Sosyal Yardımlaşma Projeleri
Yurtlarda yapılan ve bu amaçlar için yapılması düşü-
nülen her faaliyet, yakından ve uzaktan edilen yardım 
çığlıklarına verilmeye çalışılan bir ses ve bir el olmak 
üzerine Ensar Vakfı Yurtlarında organize edilmektedir. 
İyiliğin bulaşıcı ve yapıldıkça çoğaldığı gerçeği sonu-
cunda yurt öğrencilerinin göstermiş olduğu duyarlılık 
ve hassasiyet, bazen bir köy okuluna yapılan yardımda 
bazen sınırların ötesinde açılan su kuyusunda bazen de 
bir adım uzağımızda bulunan huzurevi veya bir komşu 
kapısında kendisini göstermiştir.
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6. Hizmet İçi Eğitim Programı 1 – 3 Temmuz 2019 İstanbul
6. Hizmet İçi Eğitim Programı, Ensar Vakfı Genel Müdür 
Yardımcısı Ali Karayılan’ın selamlama konuşmasıyla 
başladı.  Program üç gün süreyle tarihi yarımadada 
Süleymaniye’nin gölgesinde bulunan Ensar Vakfı Genel 
Merkezinde yapıldı.

Birinci gün, Ensar Vakfı Yurtları’nın sistem işleyişini 
kolaylaştırmak, bilgilere daha hızlı ve güvenli bir şe-
kilde ulaşmak, arşivlemek, elektrik ortamda bilgilerin 
toplanıp, muhafaza edilmesi için nasıl bir yol takip ede-
ceğiyle ilgili “Ensar Yurt Yönetim Sistemi” tanıtımı Bilgi 
İşlem Sorumlusu Abdulkadir Kılınç tarafından yapıldı.

5. Hizmet İçi Eğitimin ürünü olan “Eğitim Çalıştay 
Raporunun” sonuçları Ensar Vakfı Enstitü Sorumlusu 
Mine Çatal tarafından açıklandı.

Yurtlar her daim bir problemin ortaya çıkabileceği, bu 

problemlerden bir krizin oluşabileceği ortamlar olabi-
lir. Yurt yöneticisi olarak problemlere nasıl yaklaşılması 
gerektiği ve bunlar için nasıl çözümler üreteceğiyle 
ilgili “Problem Çözme Yöntem ve Teknikleri” konusu 
Uzman Klinik Psikolog Mehtap Doğan’ın anlatımıyla 
birinci günün son eğitimi oldu

Hizmet İçi Eğitim programı, insan varsa çatışma ve stre-
sin kaçınılmaz olduğu, bunlardan çıkan sorunlarla yurt 
yöneticilerinin nasıl başa çıkması gerektiği ve nasıl bir 

yöntem uygulayabilecekleriyle ilgili ayrıntılar “Çatışma 
ve stres yönetimi” başlığıylaUzman Klinik Psikolog 
Murat Dinçer tarafından ele alındı. 

Yöneticiliğin ritüellerinden olan rapor çalışmaları-
na katkı sağlaması ve bu işin daha iyisine ulaşmak 
amacıyla Maarif Vakfı’ndan Hüseyin Mürteza “Rapor 
Hazırlama Yöntem ve Teknikleri” eğitimi verildi.

Üçüncü günde, yurt yöneticilerinin yeni döneme, di-
namik, güçlü başlamasını sağlayan ve yurt yöneticisi 
olmanın getirdiği sorumluluğu en derin şekilde his-
settiren Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader’in 
yaptığı konuşma ve her yurt yöneticisi adına Filistin’de 
dikilen zeytin fidanın katılım belgesinin takdimiyle 
program sonuçlanmış oldu.

Konferanslar ve Söyleşiler
Gençlerin, ülkesini ve dünyayı tanımasına, kişiliği ile 
örnek teşkil edecek insan olarak yetiştirmesine katkı 
sağlayacak her çalışmanın içerisinde yer alan Ensar 
Vakfı Yurtları, gençlere yeni ufuklar kazandıracak, 
kendilerine rol model olabilecek kişilerle onları buluş-
turmaya devam etmektedir. Bu minvalde Ensar Vakfı, 
bazen yurtlarında, bazen şubesinde bazen de Ensar 
Vakfı Genel Merkezinde misafir ettiği değerli konuk-
larla öğrencilerin buluşmasını sağladı. 
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Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi
Ensar Vakfı, yurtlarında misafir ettiği gençleri önem-
semekte ve onların mevcut durumlarını aynı zamanda 
da geleceklerini şekillendirmelerinde onlara yardım-
cı olmaktadır.  Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
Biriminde; gizlilik, şartsız kabul, insana saygı, bilim-
sellik ve kyeterlilik esası ilkeleri doğrultusunda faaliyet 
gösterilen çalışmalar ile öğrencilerin; kendini fiziksel, 
bilişsel, duygusal ve sosyal yönden tanımasına, gelişimi 

için gerekli fırsatları, okul ve yurttaki eğitim imkanla-
rını, 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 hedeflemekteyiz. 

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

Bireysel görüşme hizmeti almak isteyen öğrenciler 
randevu yolu ile Ensar Vakfı Psikolojik Danışmanlık ve 
Rehberlik Birimi ile iletişime geçmektedir. Herhangi 
bir ücret ödemeden bu hizmetten yararlanan öğren-
ciler ile görüşmeler yaklaşık 50 dakika sürmekte ve 

görüşmelerin zamanına, sıklığına ve kaç hafta sürece-
ğine öğrenci ile birlikte karar verilmektedir. 

Kendini Tanıma ve Farkındalık 
Kişinin yaşadığı duyguların sonuçlarını kontrol edebil-
mesi için, önce duygularını fark etmesi ve bunları nasıl 
ifade edeceğini bilmesi gerekir. Duygularını tanıyan ve 
kabul eden bireyler yaşamlarının her alanında daha tat-
min edici bir yaşam sürerler. Ensar Vakfı Bolu Şubesinin 
ortaöğretim öğrencileri için düzenlediği kamp kapsa-
mında Uzman Psikolog Mehtap Doğan Kendini tanıma 
ve farkındalık konulu seminer programı gerçekleştirdi. 

Mizaçları Tanıma Atölyesi (Enneagram)
Ensar Vakfı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, 
Eğitimci ve Aile Danışmanı Gülşen Ergani önderliğinde 
‘’Mizaçları Tanıma Atölyesi’’ gerçekleştirdi.  Atölyeye 
öğrenciler, 10 haftalık program boyunca yoğun ilgi 
gösterdi. Mizaçları Tanıma Atölyesinde ilk etapta öğ-
rencilere mizaç testi uygulandı. Tip 1’den tip 9’a kadar 
eğitim alan öğrenciler, atölye sonunda aldıkları eğitim 
dolayısıyla kendi mizaç tiplerini öğrendiler. Katılım 
sağlayan öğrencilere sertifika dağıtılarak atölye çalış-
ması sona erdi.
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Yetişkin Psikopatolojisi Eğitimi
Yetişkinlikte görülen bozuklukları tanıyarak, anormal 
ve normal davranışların tanınması amaçlanan Yetişkin 
Psikopatolojisi Eğitimine psikoloji alanında çalışan öğ-
renciler katılım sağladı. Ruh sağlığı alanında çalışacak 
olan öğrenciler; psikolojik bozuklukların doğası, risk 
faktörleri ve nedenlerini öğrendiler.

Psikiyatrist Dr. Hasan Sezeroğlu tarafından gerçekleşti-
rilen Yetişkin Psikopatolojisi Eğitimi sonunda öğrenci-
ler katılım belgelerini almaya hak kazanmıştır.

Makedonya Devlet Radyosu Canlı Yayın Programı
Üsküp Türkçe Yayını Radyosunun daveti ile, Ensar Vakfı 
Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Birimi Sorumlusu 
Uzman Klinik Psikolog Mehtap Doğan, “Çocuk 
Yetiştirmede Aile Tutumlarının Önemi ve Aile İçi 
İletişim” konuları üzerine canlı yayın programı gerçek-
leştirdi. Programda Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonu 
Sorumlusu Dilek Köksal Ensar Vakfı hakkında bilgiler 
vererek katkıda bulundu.

Stresle Başa Çıkma Yöntemleri
Üniversiteye yeni başlayan öğrenciler, yeni ortamlarına 
uyum sağlamaya çalışırken, yeni arkadaşlar edinirken, 
ailelerinden ayrı yaşamaya alışmaya çalışırken; üniver-
site hayatına alışan öğrenciler kendilerinden beklenen 
“başarılı olma” ödevini yerine getirmeye çalışırken; 
mezun olma aşamasına gelmiş olan öğrenciler ise kari-
yer planlama çalışmalarını yaparken belirli düzeylerde 
stresle karşı karşıya kalmaktadırlar.  

Ensar Vakfı Esenler Kız Öğrenci Yurdu’nda Uzman 
Psikolog Mehtap Doğan, ‘’Stresle Başa Çıkma 
Yöntemleri’’ ile ilgili seminer gerçekleştirildi. 

Biraz Konuşalım mı?
 ‘’Kupanı al gel, çay kahve bizden’’ sloganı ile öğrenci-
lerin davet edildiği programda, öğrenciler ile aileden 
uzakta üniversiteli olmak, vakıf yurdunda konaklamak, 
onların insan ve psikoloji ile ilgili merak edip talep 
ettikleri farklı konular üzerine bir sohbet gerçekleş-
tirilmektedir. Tanışma oyunlarının oynandığı, öğren-
cilerden alınan karşılıklı soru-cevapların yer aldığı 
interaktif bir program gerçekleştirilmektedir. 
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Aile İçi İletişimde Ebeveyn Tutumları ve Kendini Tanıma ve 
Farkındalık Programı (ÜSKÜP)
Ensar Derneği bünyesindeki İshak Bey Eğitim Merkezi 
ve Ensar Vakfı iş birliği ile “Aile İçi İletişimde Ebeveyn 
Tutumlar” konulu konferans düzenledi.

Konferans, Ensar Vakfı PDR Birim Sorumlusu Uzman 
Klinik Psikolog ve Aile Danışmanı Mehtap Doğan tara-
fından sunuldu.

Programın açılışında Tefeyyüz İlkokulu Müdürü Ceylan 
Ruşid, İshak Bey Eğitim Merkezi Sorumlusu Zülal İbiş ve 
Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonu Başkanı Dilek Köksal 
konuşma yaptı. Konferansta anne ve babanın çocuk-
ların yetişmesindeki rolünden söz eden Uzman Klinik 
Psikolog ve Aile Danışmanı Mehtap Doğan, iletişimi 
güçlü olan çocukların her zaman bir adım önde olduk-
larını ifade etti. Doğan, çocuklar ailelerinden sonra en 
çok öğretmenlerini örnek aldıklarını ve öğretmenlerin 

öğrencinin sosyal gelişimi açısından önemli rol aldığını 
söyledi.
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GENÇ ENSAR
Ensar Vakfı, ülkemizin direnç kaynağı olan dinamik gençliği daha fazla desteklemek, sosyal ve bilişsel 
üretkenliğini artırmak için bünyesinde “Genç Ensar” teşkilatlanmasını oluşturmuştur.

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

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

www.gencensar.org gencensarGM
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GENÇ ENSAR

Genç Ensar 5. Eğitim ve İstişare Kampı İstanbul`da Gerçekleşti

Genç Ensar Türkiye Genelindeki il temsilcileriyle 
İstanbul Ensar Vakfı Genel Merkezinde eğitim ve isti-
şare kampı düzenledi.

5 gün süren kampta gençler aldıkları çeşitli eğitimlerle 
nitelikli vakit geçirirken tarihi ve kültürel gezilere de 
katılım gösterdiler.

Gençler, Prof. Dr. Mustafa Özel’den, “Geleceğin Liderleri 
Hangi Romanları Okumalı?”, İlim Yayma Cemiyeti 
Kurumsal İletişim Müdürü Zafer Hekimoğlu’ndan, 
“Temsil ve Protokol Bilinci”, Ensar Enstitü Sorumlusu 
Mine Çatal’dan, “Raporlama Eğitimi”, Ensar Vakfı Proje 
Koordinasyon Merkezi Uzmanı Büşra Kaya’dan, “Bir 
Fikirle Ne Yaparsın?”, Ensar Vakfı Kurumsal İletişim 
Uzmanı Vahit Mahmat’tan, “Sosyal Medya Eğitimi”, 
Ensar Vakfı Teşkilatlanma Koordinatörü Turan Koç’tan, 
“Teşkilatlanma Eğitimi”, Ömer Miraç Yaman’dan, 
“Gençlere Neyi Nasıl Anlatmalı?” eğitimlerini aldılar.  
Ayrıca Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail 

Cenk Dilberoğlu’ndan da “Vakıf Kültürü”nü dinlediler. 
Dilberoğlu, gençlere zamanlarını bereketli değerlendir-
meleri hususunda tavsiyelerde bulundu.

Kamp boyunca düzenlenen çalıştaylarda ise gençlerin 
bulundukları bölgelerdeki temsilciliklerinde yaşadık-
ları sorunlara nasıl çözüm bulacakları ve gerçekleştir-
mek istedikleri projeleri nasıl hayata geçireceklerine 
dair vakıf genel merkezindeki yöneticilerle gençler bir 
araya geldi. 

Eğitim ve çalıştayların yanı sıra İstanbul’un tarihi ve 
kültürel dokusunu da keşfeden gençler, Eyüp Sultan 
Camii’ni, Pierre Loti’yi, Beyazıttaki Kapalı Çarşıyı, 
Sultanahmet Camii’ni, Özbekler Tekkesi’ndeki İstanbul 
Tasarım Merkezi’ni, İslam Eserleri Müzesi’ni, Ayasofya 
Müzesi’ni, Yerebatan Sarnıcı’nı, 15 Temmuz Şehitler 
Anıtı’nı, Nakkaş Tepe Millet Bahçesi’ni, Büyük Çamlıca 
Camii’ni, Mihrimah Camii’ni, Salacak Sahilini ziyaret 
etti.

Genç Ensar’dan Anlamlı 
Ziyaret
Genç Ensar, Kurban Bayramı’nda Zeytinburnu’ndaki 
huzurevini ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle sohbet 
eden gençler, büyüklerle bayramlaşarak onlara çiko-
lata ve çiçek ikramında bulundu. 

7. TGSP Kocaeli Diriliş Kampı
Genç Ensar ekibi, TGSP 7. Üye Buluşması Kocaeli Diriliş 
Kampına katıldı. Sivil toplum ailesini bir araya getiren 
buluşma “İLETİŞİM” temasıyla gerçekleştirildi.
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Genç Ensar Gençlik Zirvesi’ne 
Katıldı
Genç Ensar, Gençlik Kuruşları Birliği’nin Balıkesir’de 
düzenlemiş olduğu Gençlik Zirvesi’ne iştirak etti. 
Zirvede diğer STK’ların yönetimleriyle tanışan Genç 
Ensar ekibi, verilen eğitimler ve tecrübe aktarımların-
dan istifade etti.

Teknofest’te Biz de Varız!
Yüz binlerce gencin gönlüne ve zihnine taht kuran 
Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali Teknofest’e 
Genç Ensar da katıldı. Genç Ensar’ın çalışmalarını an-
latan ekip, teknolojisi bol, enerjisi çok festivalde daha 
çok genç ile kaynaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Muharrem Ayı’nın En Güzel 
Geleneği: Aşure
Paylaşmanın ve bereketin sembolü Muharrem ayında 
Genç Ensar ekibi, mutfağa girerek aşure yaptı. Vakıf ge-
nel merkezinin önünde 3.000 misafire aşure ikramında 
bulundu. 

Genç Ensar’dan Astronomi 
Evi’ne Ziyaret
Genç Ensar ekibi, Ensar Vakfı Kütahya şubesini ziyaret 
etti. Ensar Vakfı Kütahya şubesinin açtığı Astronomi 
Evi ziyaret edilerek bilgi alındı. Ardından Kütahya’nın 
heyecanlı ve iştiyaklı gençleriyle hasbihal edildi. 

Genç Ensar Psikoloji Atölyesi Tamamlandı
Genç Ensar ekibi, gençler için eğitici ve öğretici, bir o kadar da eğlenceli “Psikoloji Atölyesi” açtı. 6 hafta boyunca 
eğitim alan gençler, sertifikalarını almaya hak kazandı.

Eğitimciler ve Eğitim İçerikleri

• Dr. İbrahim Zeyd Gerçik- İletişim Psikolojisi
• Dr. Gülüşan Göçen- Din Psikolojisi
• Uzm. Psk. Mehtap Doğan- Özgüven, Duyguları 

Tanıma
• Öğr. Gör. Dr. Ayşe Kaya Göktepe- Sanat Terapisi
• Ceyda Saliha Şener- Film Tahlili
• Aile Danışmanı Gülşen Ergani- Mizaçları Tanıma
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Genç Ensar Gönüllülerinden Barış Pınarı Harekâtı`na Destek
Ensar Vakfı’nın gençlik yapılanması Genç Ensar, Türk 
Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Barış 
Pınarı Harekatı’na destek için vatandaşlara Türk bay-
rağı dağıttı.

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan 
terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur 
getirmek amacıyla TSK tarafından başlatılan Barış 
Pınarı Harekatı’na destek veren Genç Ensar gönüllüleri, 
Fatih’te vatandaşlara, ev ve iş yerlerine asmaları için 
Türk bayrağı hediye etti.

Kalplerinin ve dualarının Mehmetçikle olduğunu ifade 
eden Genç Ensar Sorumlusu Enes Kaşkaş, şöyle konuş-
tu: “Mehmetçiklerimiz terörle, teröristle mücadele edi-
yor. İnşallah Suriye’de terör koridorunu yok edip barış 
koridorunu inşa edecekler. Suriye sınırımızı teröristten 
temizleyip barış koridoru açacak, bölgeye barış ve hu-
zuru getirecekler. Mehmetçiklerimize destek olmak için 
vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıyoruz.”

Kaşkaş, sivil toplum kuruluşları olarak terör örgütleri-
ne karşı verilen mücadeleyi sonuna kadar destekledik-
lerini dile getirdi.

Türkiye Gençler Arası İletişim 
Platformu STK Buluşması
TÜGAP’ın düzenlemiş olduğu STK Buluşma Toplantısına 
Genç Ensar ekibi katıldı. Birçok konuda görüş alışverişi 
yapılan toplantıda Ensar Vakfı’nın çalışmaları ve Genç 
Ensar’ın projeleri anlatıldı. Hayat Sağlık Vakfı’nin ev 
sahipliğini üstlendiği toplantıda daha fazla konuda iş 
birliği yapılması kararlaştırıldı.

Gülümseten Emek Projesi 
Devam Ediyor!
Genç Ensar’ın 2018’de başlattığı binlerce gönüllünün el 
emeklerini ortaya koyarak yaptığı “Gülümseten Emek” 
projesi, bu sene de kaldığı yerden devam ediyor. Proje, 
yeni dönemde Türkiye genelindeki Genç Ensar şubele-
rinde uygulanmaya başladı.

Her Hafta 3 Kişiye 3’er Kitap
Genç Ensar ekibi, sosyal medya hesapları aracılığıyla 
her hafta kitap çekilişi yapmaya başladı. Her pazartesi 
başlatılan çekilişin sonuçları perşembe günü açıklanı-
yor. Ekip, üç kişiye birbirinden değerli üç kitabı hediye 
ediyor. “Hediyeleşmek sünnettir” şiarıyla başlatılan 
kitap çekilişleri her hafta devam ediyor.

Yurt Yurt Genç Ensar
Genç Ensar ekibi, İstanbul’daki samimiyet ve kardeş-
liğin merkezi Ensar Vakfı Yurtları’na ziyaretlerde bu-
lundu. Yurtlar’da kalan gençlere, vakfın çalışmaları ve 
projeleri ile ilgili bilgi veren ekip, öğrencilerin gençlik 
çalışmaları ile ilgili sorularını yanıtladı. 
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Genç Ensar Şube Haberleri

Samsun
Genç Ensar Samsun, gençlere özel bilgi yarışması dü-
zenledi. Yarışmaya katılan gençlere yönelik hazırlanan 
sorular, onları eğlendirirken de öğretti. Yarışmada, 
genel kültür, spor, din ve tarih gibi alanlarda sorular 
yer aldı.

Bilgi yarışmasına 3’erli gruplarla 63 kişi katıldı. 
Kazananlara ödülleri takdim edildi.

Rize
Genç Ensar Rize, Rize Geneli Liseler Arası Şiir Okuma 
Yarışması düzenledi. 21 okulun katılığı yarışmanın fina-
linde her gruptan en yüksek puanı alan 3 öğrenci kaldı. 
Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri 
takdim edildi. 

Zeytinburnu
Genç Ensar Zeytinburnu ekibi, Gençlerle Baş Başa 
programlarıyla lise ziyaretlerine başladı. İlk olarak 
Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam-Hatip Lisesi 
öğrencileriyle buluşma gerçekleştirildi. Lise öğrencile-
riyle sohbet havasında geçen program, tecrübe aktarı-
mı sonrasında soru-cevap ile sonlandırıldı.

Çanakkale
Genç Ensar Çanakkale ekibi, Yazar Ahmet Bulut ile 
namaz konusu üzerine bilgilendirici ve teşvik edici 
bir söyleşi gerçekleştirdi. Özellikle hazırlık ve 1. sınıf 
öğrencilerinin namaz konusunun işlenmesini talep 
etmesi üzerine etkinlik yapıldı. Yaklaşık 100 kişinin 
katıldığı program sonrası alınan dönütlerde Bulut’un 
akıcı, esprili ve düşündürücü üslubundan etkilenen 
öğrencilerin sayısının oldukça fazla olduğu görüldü.

Kütahya
Genç Ensar Kütahya ekibi, “Peygamberimiz ve Aile” 
konulu bir konferans düzenledi. Konuşmacı olarak 
Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı 
Halis Aydemir katıldı. Konferansa yaklaşık 70 katılımcı 
katıldı. Akıcı ve etkili sunumun ardından katılımcıların 
soruları yanıtlandı. Program ödül takdimi ile sona erdi.
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Ataşehir
Genç Ensar Ataşehir ekibi, iki grup ve 8 takımdan olu-
şan bir futbol turnuvası düzenledi. Kıran kırana geçen 
maçlar sonunda Mini Barcelona ve Kabir Azabı takım-
ları final oynamaya hak kazanan takımlar oldu. Finalde 
rakibini deviren Kabir Azabı takımı şampiyonluğa 
ulaşarak kupayı kaldıran taraf oldu. Gençler sporun 
kardeşliği ve pekiştirici tarafını sahaya yansıttı.

Trabzon
Genç Ensar Trabzon ekibi, “Tasavvuf Bize Ne Anlatır?” 
konulu konferansı gerçekleştirdi. Prof. Dr. Mustafa 
Kara’nın konuşmacı olarak katıldığı konferansa 200’ün 
üzerinde dinleyici katıldı. Katılımcıların fazlaca fayda 
elde ettiği konferansın son kısmında, Mustafa Kara 
katılımcıların sorularını yanıtladı. Hediye takdiminin 
ardından program sona erdi.

Bilecik
Genç Ensar Bilecik ekibi ve Bilgi ve Değerler Kulübü 
öğrencileri istişare toplantısı gerçekleştirildi. Gençler, 
istişare toplantısının akabinde plogging etkinliği 
gerçekleştirdi.

Plogging nedir?

Plogging, hem koşarak spor yapma, hem de çevre te-
mizliğine katkı sağmak amacıyla gerçekleştirilen bir 
duyarlılık projesidir. Plogging’de esas mantık, bir yan-
dan spor yaparken, bir yandan da parkur üzerinde yer 
alan çöpleri toplama mantığına dayanıyor. Kimi spor-
cular ellerinde çöp poşetiyle koşular gerçekleştirirken, 
bazılarıyla çöpleri üzerlerinde taşıyarak duyarlılık 
oluşturuyor.

Kastamonu
Genç Ensar Kastamonu ekibi, vakıf şubesinde gençlerin 
kendilerini uhrevi konularda yetiştirmek ve geliştirmek 
için ilmihal derslerine başladı. Bu program sayesinde 
gençler, anlaşılmayan konuları ayrıntısıyla inceleme 
fırsatı buluyor.
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Bursa
Genç Ensar Bursa ekibi, yaklaşık 50 katılımcıyla sürekli 
programlar düzenliyor. Öncelikle Nurettin Topçu’nun 
“Yıldırım’ın huzurunda” yazısı ve Bursa’daki tarihi 
yerler hakkında konuşuldu. Sonrasında Riyazü’s-
Salihin kitabından “selam” ve “niyet “konuları işlendi. 
Etkileşimin yüksek olduğu programlardan dinleyiciler 
oldukça fayda sağlıyor.

Çorum
Genç Ensar Çorum ekibi, Türkiye’nin dört bir yanında 
gerçekleştirilen “Geleceğe Nefes” programına  katı-
lım sağladı. Çorum Merkez Celilkırı Ağaçlandırma 
Sahası’nda yapılan ağaçlandırma çalışmasına 41 genç 
Ensar gönüllüsü iştirak etti. Bir saatte 310.110 fidan 
dikilen organizasyonda Genç Ensar Çorum 5.697 adet 
fidan dikti.

Sultanbeyli
Genç Ensar Sultanbeyli ekibi, vakıf binasında uygun 
görülen bir yerin gençler için düzenlenmesi sonrası 
kendi kullanımına aldı.

Haftalık lise öğrencileriyle buluşmalar düzenleniyor 
ve liseli öğrencilerin ilgi alanına girebilecek konularda 
hasbihal ediliyor.

İnegöl
Özel Ensar Vakfı İnegöl Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri 
ve Genç Ensar İnegöl gönüllüleri, yurdun dört bir yanın-
dan on binlerce insan ile birlikte Sarıkamış Şehitlerini 
anmak için yürüdü.

Yüzlerce genç, I. Dünya Savaşı’nda Enver Paşa komu-
tasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki 
toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin 
şehit olduğu Sarıkamış Harekatı’nın 104. yılı dolayısıyla 
Sarıkamış ilçesinde bir araya geldi.

Katılımcılar sabahın erken saatlerinde, “Gençlik 
Şühedanın İzinde” temasıyla düzenlenen “Türkiye 
Şehitleriyle Yürüyor” yürüyüşüne katılmak üzere, ha-
rekât sırasında yoğun çatışmalar yaşanan, birçok aske-
rin çatışmada ya da donarak şehit düştüğü Soğanlı ve 
Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi’nde 

toplandı. Burada Kur’an-ı Kerim okundu, tekbir ve sa-
lavatlar getirildi ve şehitler için dualar edildi.

“Gençlik Şüheda’nın İzinde” temasıyla düzenlenen 
yürüyüşe birçok şube gençlik komisyonlarıyla birlikte 
bulundukları bölgelerden yürüyüşe destek verdi.
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Bartın
Genç Ensar Bartın ekibi, Barış Pınar Harekâtına destek 
olmak amacı ile Bartın’daki esnaflara Türk bayrağı da-
ğıtma etkinliği düzenledi.

Malatya 
Genç Ensar Malatya ekibi, “Modernizm, Aile ve 
Geleceğimiz” başlıklı bir panel düzenledi. Konuşmacı 
olarak; Prof. Dr. Ahmet Kızılay (İnönü Üniversitesi 
Rektörü), Prof. Dr. Saffet Köse (İzmir Kâtip Çelebi 
Üniversitesi Rektörü), Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat 
(Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü), Prof. Dr. Enbiya 
Yıldırım (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi) katıldı. Yaklaşık 150 dinleyici katıldığı program, 
yerel kanal Vuslat TV’de canlı yayınlandı

Erzurum
Genç Ensar Erzurum ekibi, kitap tahlillerine devam 
ediyor. Gençlerin hem kitap okuma alışkanlıklarını 
geliştirirken hem de yorumlama ve konulara farklı 
açılardan bakabilmelerini sağlıyor.

Jules Payot’un İrade Terbiyesi kitabının incelendiği son 
analizde öğrenciler, hayatlarında daha disiplinli çalış-
mayı şiar edindiklerini dile getirdiler.

Bingöl
Genç Ensar Bingöl ekibi, gençlere yönelik gezi düzen-
ledi. Bingöl Solhan’daki Yüzen Adalar’a düzenlenen 
geziye yaklaşık 50 kişi katıldı. Gezi vesilesiyle gençler 
hem eğlendiler hem de Yüzen Adalar ile ilgili bilgi sa-
hibi oldular.

Balıkesir
Genç Ensar Balıkesir ekibi, gençler arasında kardeşliği 
ve samimiyeti yaymak için futbol turnuva düzenledi.
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Ordu
Genç Ensar Ordu ekibi, 38 gencin katılımıyla doğayla 
iç içe bir gezi düzenledi. Ordu’nun eşsiz güzelliklerine 
bir de Yoroz tepesinden bakma imkânı bulan gençlerin 
arasında kardeşlik bağları güçlendi. Doğa yürüyüşünün 
ardından piknik yapıldı, oyunlar oynandı.

Kağıthane
Genç Ensar Kağıthane ekibi, imam hatip öğrencilerine 
özel dersler veriyor.

Boğaziçi Üniversitesinde alanında uzman eğitimciler 
cuma günleri öğrencilere farklı derslerde eğitimler 
veriyor. 

Kayseri
Genç Ensar Kayseri, Tomarza ilçesinde bulunan Şiraz 
İlköğretim Okulu’na gelecek genç nesil için bir kü-
tüphane kurdu. Kütüphaneye, Barış Pınarı Harekâtı 
Şehidi “Hacı Bebek” adı verildi. Bunun yanında Genç 
Ensar Kayseri ekibi, çocuklara kırtasiye malzemeleri 
ve kışlık bot yardımında da bulunup onlarla güzel vakit 
geçirdiler.

Diyarbakır
Genç Ensar ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte 
yürütülen Genç Ensar Kitap Kahve Projesi dahilinde 
Kayapınar Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi 
öğrencilerine ‘’Peygamberimizin Ahlakı ve Aile Yapısı’’ 
konulu seminer düzenlendi.

Çaycuma
Barış Pınarı Hareketi, Mehmetçiğimize destek ve 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla esnaflara Türk 
bayrağı hediye edildi. Genç Ensar Çaycuma Sorumlusu 
Hayrullah Aldemir, “Bu topraklar kolay kazanılmadı. 
Zamanında kazandığımız zaferlere Mehmetçiğimiz hız 
kesmeden yenilerini eklemeye devam ediyor” dedi.

Ensar Vakfı Çaycuma Şube Başkanı Adem İnam ise 
Çaycuma esnafına ve vatandaşlara duyarlı oldukları 
için teşekkür etti. İnam, “Ellerimizde bayraklarla dola-
şırken halkımızın bayrağımıza olan sevgisinden yürü-
yemediklerini, çocuk, genç, yaşlı hepsi önlerine gelerek 
şanlı bayrağımızdan istediklerini, bu vatanı bölmeye 

kimsenin gücü yetmeyeceğini dile getirerek herkesin 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarım” dedi.
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HANIMLAR KOMİSYONU
Hanımlar Komisyonu, vakıfta hanımların faaliyet alanlarını güçlendirmeyi, gönüllülüğü artırmayı 
ve toplumun her kesimindeki hanımlara ulaşmayı hedeflemektedir. 

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

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

İstanbul’da 26, Anadolu 73 şubede faaliyet göstermektedir. 

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

www.ensar.org ensarvakfihanimlar

EnsarHanimlar ensarvakfihanimlar
B

A V



HANIMLAR KOMİSYONU

Geleneksel Bayramlaşma Programı
Ensar Vakfı’nın 40 yıldır aralıksız sürdürdüğü gele-
neksel bayramlaşma programına Hanımlar Komisyonu 
yönetimi katılım sağladı.

35. Geleneksel Piknik Programı
Bu yıl yaklaşık 4.000 kişinin katıldığı ve 35.si düzen-
lenen Geleneksel Ensar Vakfı Kır Gezisine Hanımlar 
Komisyonu, yönetim kurulu üyeleri ve şube hanım 
başkanları ile katıldı.

Hanımlar Komisyonu `Kadınlar Konuşuyor` Programı Gerçekleşti
Hanımlar Komisyonu, vakıflarda kadın çalışmaları 
üzerine örnek teşkil edecek yeni bir programa imza 
attı. Sivil toplum kuruluşlarında kadınların yönetim ve 
organizasyon alanları ile ilgili güzel örneklerin konuk 
olduğu “Kadınlar Konuşuyor” programının ilk konuk-
ları KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve 
KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar 
oldu. 

Gümrükçüoğlu ve Bayraktar, vakıf çalışmalarında ha-
nımların güçlü bir ses ve duruşa sahip olduklarını, 
sosyal sorumluluk ve çeşitli alanlardaki projeleriyle 
öncü olduklarını anlattılar.

Esenyurt’ta Sivil Toplum Kuruluşlarının Hanımlar Komisyonları 
Bir Araya Geldi
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde çeşitli sivil toplum ku-
ruluşlarının hanım komisyonları kahvaltıda bir araya 
geldi. 
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Bölge Toplantıları

Edirne

Erzurum

Fethiye-Muğla

Toplantılar

Yönetim Kurulu TolantısıYönetim Kurulu ve Şube Tolantısı

Eğitimler

AFAD Eğitimi
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Ziyaretler

Amasya Ankara-Pursaklar 

Artvin Artvin-Borçka

Bingöl Kız Öğrenci Yurdu Bitlis

Çankırı Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı 
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Diyarbakır Esenyurt

Ereğli Hanımlar Komisyonu ve Yurt Öğrencileri Genel 
Merkez Ziyareti

Kırklareli Ak Parti İl Ziyareti

Makedonya Ensar Derneği Başkanı Süleyman Baki 
Ziyareti

Mekonya Maarif Vakfı Başkanı Ziyareti

Ziyaretler

Makedonya Yunus Emre Enstitüsü Başkanının Ziyareti Makedonya Ensar Derneği Hanımlar Komisyonu ve Yur 
Öğrencileri Genel Merkez Ziyareti
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Ziyaretler

Makedonya’da Ensar Derneği Kursuna Gelen Öğrenci 
Ziyareti

Makedonya’da İslami Eğitim Veren Bir Kreş Ziyareti

Mardin Muş

Niksar Ordu

Rize Sinop
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Atölyeler

Hanımlar Komisyonu Başakşehir Şubesi- Mutfak 
Atölyesi

Hanımlar Komisyonu Başakşehir Şubesi- Sanat Atölyesi

Hanımlar Komisyonu Bursa Şubesi- Tezhip Atölyesi

Ziyaretler

STK Ziyareti

Tokat-Turhal

Tokat

Trabzon

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Ziyareti
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Atölyeler

Hanımlar Komisyonu Bursa Şubesi- Tezhip Atölyesi

Hanımlar Komisyonu İzmir Şubesi-  Hüsni Hat Kursu

Hanımlar Komisyonu İzmir Şubesi-  Hüsni Hat Kursu

Hanımlar Komisyonu Nazilli Şubesi- Hüsni Hat Atölyesi

Hanımlar Komisyonu Trabzon Şubesi- Mutfak Atölyesi

Eğitimler

Hanımlar Komisyonu Başakşehir Şubesi- Arapça 
Eğitimi

Hanımlar Komisyonu Başakşehir Şubesi- Okçuluk 
Eğitimi
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Eğitimler

Hanımlar Komisyonu Başakşehir Şubesi- Yaz Okulu

Hanımlar Komisyonu Bursa Şubesi- Tashih-i Huruf  
Alıştırmaları

Hanımlar Komisyonu Çatalca Şubesi- Bilgisayar 
İşletmenliği Kursu

Hanımlar Komisyonu Çatalca Şubesi-Haftalık Arapça 
Kursu

Hanımlar Komisyonu İzmir Şubesi- Çocuk Bakım 
Elemanı Kursu

Hanımlar Komisyonu İzmir Şubesi- Kur’an-ı Kerim 
Okuma Kursu

Hanımlar Komisyonu Karadeniz Ereğli Şubesi- Tefsir 
Dersleri

Hanımlar Komisyonu Kartal Şubesi- Tefsir Dersleri
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Eğitimler

Hanımlar Komisyonu Kartal Şubesi- Yaz Okulu

Hanımlar Komisyonu Maltepe Şubesi- Tefsir Dersleri

Hanımlar Komisyonu Nazilli Şubesi- Tefsir Okumaları 
Dersleri

Hanımlar Komisyonu Trabzon Şubesi- Arapça Kursu

Kültür Sanat Günleri

Hanımlar Komisyonu Bolu Şubesi- Doğa Gezisi 

Hanımlar Komisyonu Çatalca Şubesi- Çamlıca Camii 
Gezisi

Hanımlar Komisyonu Kartal Şubesi- Camii Ziyaretleri

Hanımlar Komisyonu Palu Şubesi- Kır Gezisi
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Seminerler- Söyleşiler- Konferanslar

Hanımlar Komisyonu Bolu Şubesi- Hasbihal

Hanımlar Komisyonu Kahramanmaraş Şubesi-Kur’anda 
Dua

Hanımlar Komisyonu Nazilli Şubesi- Kudüs Semineri

Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

Hanımlar Komisyonu Çatalca Şubesi- Aşure Dağıtımı
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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

EnsarVakfi_Pkm EnsarVakfi_Pkm
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Ensar Vakfı Eurodesk Temas Noktası Oldu
Ulusal Ajans projelerinden daha fazla yararlanmak ve 
bu konuda gençleri bilgilendirmek üzere EURODESK 
Temas Noktası olarak Türkiye’de 79 sivil toplum ku-
ruluşu arasında Ensar Vakfı akreditasyon sürecini 
tamamlayarak hizmet vermeye başlamıştır.  

Türk Ulusal Ajansı bünyesinde 2008 yılından bu 
yana faaliyetlerini sürdüren Eurodesk bilgi ağına 
katılmak üzere, Proje Koordinasyon Merkezi ekibi, 

temmuz ayında Ankara’da gerçekleştirilen Eurodesk 
Akreditasyon Eğitimine katıldı.

Ulusal Ajans aracılığıyla birçok genç Avrupa’nın birçok 
farklı noktasında eğitim veya proje odaklı çalışmalara 
dâhil olabilmektedir.  Birçok kuruluş da Avrupa ülke-
leriyle farklı ortaklıklar kurabilmektedir.

Teknofest’te Anlat İstanbul’u Standı Açıldı
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen 
Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali Teknofest’te 
3. Kültür Sanat Günleri Projesi kapsamında Anlat 
İstanbul’u etkinliği gerçekleştirildi.

İstanbul’u farklı yönleriyle dinleyerek daha iyi tanımak 
isteyen gençlerin programa ilgisi yoğundu.

Fikir Sizden Uygulama Sizden!
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Fikir Sizden Uygulama 
Sizden’ sloganıyla çıktığı Gençlik Projeleri Destek 
Programı 2019.1 özel çağrısı kapsamında ekim ayın-
da proje tekliflerini sunan öğrenci gruplarına Proje 
Koordinasyon Merkezi ekibi, proje yazımı hususunda 
destek verdi. 
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PROJELER

Yılın Proje Ödülü’nü Kazanan: Ensar Vakfı Kağıthane Şubesi
Antalya’da düzenlenen Ensar Vakfı 8. Büyük Türkiye 
Buluşmasında çeşitli kategorilerde ödüller sahiple-
rini buldu. Bu yıl gençlere hizmet eden örnek proje 
kapsamında ödülü almaya hak kazanan Ensar Vakfı 
Kağıthane Şubesi adına Şube Başkanı Aziz Gündoğdu, 
ödülü İstanbul Tasarım Merkezi Müdürü Hüsrev 
Şeref’ten aldı.

İstişare Toplantısı
Proje Koordinasyon Merkezi ekibi, 8. Büyük Türkiye 
Buluşması’nda proje uygulayan şubelerle aralık ayında 
bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Projeleri ile daha fazla gence ulaşarak daha nitelikli ve 
kaliteli faaliyetler yapmanın yollarını değerlendirmek 
üzere beyin fırtınası gerçekleştirildi. 

İçimiz Fikir Fikir Atölyesi
Kendilerini topluma karşı sorumlu ve sorunların çözü-
mü noktasında duyarlı hisseden gençlik grubu, Proje 
Atölye Grubu fikir üretmeye devam ediyor. Aralık ayın-
da gerçekleştirilen atölyeye katılan gençler “İçimiz Fikir 
Fikir Atölyesi” ile birçok proje taslağı geliştirdi.

Proje Koordinasyon Merkezi Ekibi Eurodesk Fuarına Katıldı 
Ankara ODTÜ Kongre Merkezinde Eurodesk Fuarında 
ziyaretçilere Ensar Vakfı standında vakıf çalışmaları ve 
projeleri anlatıldı. Eurodesk Fuarına katılan Dışişleri 
Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk 
Kaymakçı Ensar Vakfı standını ziyaret etti.

Kitap Kahve ve Gençlik Merkezi 
Projeleri Devam Ediyor
Ensar Vakfı şubeleri kitap kahve ve gençlik merkezi 
projeleri ile gençlere kendilerini farklı birçok yönden 
geliştirebilmeleri maksadıyla; tematik geziler, okur-ya-
zar buluşmaları, ders çalışma alanları, spor alanları gibi 
nezih mekanlar ve imkanlar sunmaya Temmuz-Aralık 
döneminde de kesintisiz devam etti. 
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ENSAR ENSTİTÜ
Ensar Enstitü, vakıf ve vakıf birimlerinin eğitim ve etkinlik çalışmalarının koordineli desteklenmesi 
amacıyla eğitim, araştırma-raporlama ve organizasyon faaliyetlerine 2016 yılında başladı.

Ensar Enstitü’nün faaliyet alanları şunlardır: 

• MEB Sertifikalı İşaret Dili Eğitimi
• Etkili Konuşma ve Diksiyon Eğitimi
• CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri Eğitimi
• Akademik Yazım Teknikleri Eğitimi
• Münazara Eğitimi
• Yurt- Personel Hizmet İçi Eğitimleri
• Mali Kaynak Geliştirme Eğitimi
• Raporlama Eğitimi
• Ensar’la Büyüyorum
• Kürsü Konferansları
• İlahiyat Vefa Dersleri 

www.ensar.org ensarenstitu

ensarenstitu ensarenstitu
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ENSAR ENSTİTÜ

Atölyedeyiz
Ensar Vakfı Yurt Öğrencilerinin kişisel gelişimlerine 
ve ilgi alanlarına yönelik olarak atölye çalışmaları yaz 
döneminde planlanarak öğrencilerin taleplerine göre 
iki alanda gerçekleştirildi:

Etkileşimli Okuma ve Hikâye
Etkileşimli Okuma ve Hikâye Atölyesinde masal dünya-
sı, çocuk edebiyatı, uyarlama ve anlatı konuları üzerin-
den ele alındı. Kevser Şenel Yılmaz tarafından verilen 
20 saatlik eğitimde 5 öğrenci bireysel performans 
deneyimi yaşadı. 

Ensar’la Büyüyorum 
Ensar Vakfı personel çocuklarının vakıf kültürünü 
benimsemeleri amacıyla üç yıldır gerçekleştirilen 
“Ensar’la Büyüyorum” programında bu yıl 15 öğren-
ci 4 gün boyunca 10 farklı etkinliğe katıldı: Sosyal 
Medya Durağı: İnecek Var!, Renkli Eller Atölyesi, Kısa 
Surelerde Yolculuk, Hayal Gücü ve Etkili Okuma, Deniz 
Müzesi Gezisi, Deniz Feneri’nde Gönüllü Ol, İyi Düşün 
İyi Hisset, Bir Afiş Dünyaya Bedeldir etkinliklerinin 
yanında son gün mutfakta birbirinden farklı tarifleri 
deneyen öğrenciler, ailelerinin de katılımıyla gerçekle-
şen kapanış programında katılım belgelerini aldı. 

İşaret Dili Eğitimi
Engelleri aşmak isteyen15 öğrenci Arzu Taşoluk ta-
rafından 72 saatlik işaret dili eğitimi aldı. Öğrenciler 
bu eğitimde işaret dili alfabesini, cümle kurma-
yı ve diyalog oluşturma tecrübesini kazanmış oldu. 

Ayrıca öğrencilerimiz, MEB Onaylı Sertifika sınavına gi-
rerek, aldıkları eğitimi sertifika ile taçlandırmış oldular.

Müfredat Çalışması
Ensar Vakfı Yurtlarında eğitim nasıl olmalı? sorusu 
üzerine toplanan müfredat komisyonu, 4 ana başlık 
üzerine istişarelerde bulundu. Faaliyetlerin din eği-
timi, konferans, atölye ve kamp etkinliği başlıkların-
da detaylı incelenmesine karar verilerek çalışmalar 
detaylandırıldı:

• Din Eğitimi; Kademeli din eğitimi sistemine karar 
verilmiş olup öğrenciler Ensar Vakfı Yurtlarında 
kaldığı süreye göre eğitim planlamasına dâhil 
edilmesi, 

•  Konferans; Dönemlik en az 2 tane olmasına karar 
verilmiş olup konuşmacıların en az bir tanesinin 
Genel Merkez tarafından gönderilmesi,

•  Atölye çalışmaları; Öğrenciler atölyelere gönüllü 
katılım sağlayacak olup seçtikleri atölyelerde 
devamlılık zorunluluğu getirilmesi,

•  Kulüp Çalışmaları; asgari olarak her yurtta asgari 
olarak 3 başlık altında kulüp çalışması yapılması 
(Kültür-Sanat, Sağlık-Spor ve Sosyal Aktivite),

•  Kamplar; Yurt yöneticileri, öğrenci motivasyon, 
öğrenci mesleki gelişim ve personel kampı olarak 
4 ana başlıkta planlanması. 

 Çalışmanın detayları ve iki yıllık içerik hazırlığı ‘Ensar 
Vakfı Yurtları Müfredat Çalışması Raporu’nda sunuldu.
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Mali Kaynak Geliştirme Eğitimi
Teşkilatlanma Koordinatörlüğü tarafından organi-
ze edilen bölge toplantılarına katkı sunması amacıy-
la gerçekleştirilen Mali Kaynak Geliştirme Eğitimi, 
İlim Yayma Cemiyeti Genel Müdür Yardımcısı İbrahim 
Bozkurt ve İnsan ve Medeniyet Hareketi Yüksek 
İstişare Kurulu Üyesi Kemal Eliş tarafından verildi. 
Eğitimlerde, kurumların önemsemesi gereken finans 
stratejileri ve finansman imkânları tecrübeler üzerin-
den örneklendirildi. 

Personel Eğitimleri
Vakıf Personelinin ihtiyaç duyduğu alanlarda kendile-
rini geliştirmeleri için eğitimler yapılmaktadır. Bu kap-
samda 2019 güz döneminde iki eğitim gerçekleştirildi:

Raporlama Atölyesi
Kurum içi işleyişin doğru bir şekilde ilerlemesi ve ra-
porlama süreçlerinin eksiksiz tamamlanması amacıyla 
düzenlenen Raporlama Atölyesine 30 personel katılım 
sağladı. Örnek metinler üzerinden uygulamanın da 
yapıldığı Raporlama Atölyesi, Maarif Vakfı Denetim ve 
Rehberlik Dairesi Başkanı Abdullah Serenli tarafından 
yapıldı.

İçerik Çalışmaları
Ensar Enstitü, eğitim faaliyetleri kapsamında Ensar 
Vakfı Genel Merkezi tarafından organize edilen prog-
ramlar için içerik çalışması hazırlamaktadır. Bu 
kapsamda;

• Ensar Vakfı Yurtları 6 ve 7. Hizmet içi Eğitim 
Programları

• 8. Büyük Türkiye Buluşması
• Ensar Vakfı Şubeleri Bölge Toplantısı içerikleri 

oluşturuldu.
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Organizasyon Faaliyetleri
Ensar Enstitü, bazı faaliyetlerin organizasyon süreçle-
rini de takip etmektedir.

Kürsü Konferansları
Özelde Ensar Vakfı yurtlarında barınan öğrencilerinin 
genelde ise ilgili olan üniversite öğrencilerinin en-
telektüel ilgilerini geliştirmek ve canlı tutmak adına 
düzenlenen Kürsü Konferansları, güz döneminde İsmail 
Kılıçarslan’ı ağırladı. “Sonunda Genç Olan Kazanır” baş-
lıklı konuşmasına ‘Gençler için ne yapmalı?’ sorusu ile 
başlayan Kılıçarslan, bu soruya medeniyetimizde cevap 
aranmalı, medeniyet için yapılan her şeyin aynı zaman-
da gençlik için de yapıldığını ifade etti. Medeniyet için 
bir şeyler yapmayı da çok yanlış anladığımızı, Mimar 
Sinan’ın Süleymaniye’yi yaparken, “Bu sabah kalkayım 
da İslam Medeniyeti için bir cami yapayım gibi bir dü-
şüncesi olmadığını söyleyen Kılıçarslan, “Öyle düşün-
seydi Süleymaniye değil başka bir şey ortaya çıkardı” 

dedi. “Serserilik, gençliğin yoldaşıdır. Düşünsenize 
her şeyi kafaya takıp, hiçbir şeyi umursamayan bir 
serserilik! Kulağa hoş gelmiyor mu? Kudüs’te Mescid-i 
Aksa’nın giriş kapılarında bir çocuğun ayakkabısıyla 
ortalığı kirlettiğini takmak ama akşam ne yiyeceğini 
umursamamak ne güzel bir serserilik değil mi?”  diye 
devam ettiği konuşmasında gençliğin tazelikle ilgili bir 
kavram olduğunu, her sabah taze bir fikre uyanmanın 
gençlik olduğunu, tanıdığı en genç adamın Fuat Sezgin 
olduğunu vurgulayan Kılıçarslan, insanın ilgisinin bit-
tiği yerde yaşlanmaya başladığını dile getirdi. 

Dünyada iki tip insan olduğunu; birinci tip insanın, 
yolun başında ‘kim’ olduğuna karar verdiğini, ikinci tip 
insanın ise ‘ne olmak’ istediğine karar verdiğini, mese-
lenin daha çok “Kim olmak meselesi” olduğunu vurgu-
layan İsmail Kılıçarslan gençlere, “Kim olmak” istedikle-
rine karar vermelerini ve buna takılmaları gerektiğini, 
Hayreddin Karaman’ın, Fethi Gemuhluoğlu’nun kim 
olma meselesine takılanlardan olduğunu söyledi.

Vefa Dersleri
İlahiyat Fakültesi geleneğinin devam etmesi amacıy-
la hocaların ve talebelerinin bir araya geldiği Vefa 
Derslerine; Raşit Küçük, Mustafa Fayda, Mustafa Tahralı 
ve Nuri Ünlü konuk edildi. Prof. Dr. Mustafa Fayda

26 Ekim 2019 / Cumartesi / Saat 17:00
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Sana Emanet Bilgi Yarışması
2019 – 2020 eğitim ve öğretim yılı itibariyle İstanbul’un 
27, Samsun’un 3 ilçesindeki tüm resmi ortaokul öğren-
cileri arasında gönüllülük esasına göre düzenlenecek 
“Sana Emanet Bilgi Yarışması” koordinasyonu Ensar 
Enstitü tarafından yürütülmektedir. “Sorularla 40 
Derste Ahlak” kitabı üzerinden yapılacak bilgi yarış-
masının başvuruları 21 Aralık 2019’da başladı.

Araştırma ve Raporlama
Ensar Enstitü, birimlerin ihtiyaçlarını belirlemek ve 
eğitim konusunda strateji oluşturmak amacıyla araş-
tırma ve rapor çalışmaları da yapmaktadır:

Genç Ensar Eğitim Raporu
5. Genç Ensar İstişare ve Eğitim Kampında Genç 
Ensar’ın stratejik planını oluşturmak üzere eğitim, 
proje, teşkilatlanma ve kulüp çalışmaları konularının 
konuşulduğu bir çalıştay düzenlendi. Eğitim masasında 
Genç Ensar temsilcileriyle şu 3 sorunun cevabı arandı:

• Eğitimler belli bir standartta mı olmalıdır?

• Şubeler arası farklılıklar nasıl giderilmelidir?
• Bölge gençliğinin ihtiyaçları nelerdir?
• 3.Genç Ensar’a özel bir eğitim alanı belirlenmeli 

midir, yoksa talepler üzerine mi hareket 
edilmelidir?

Çalıştay sonrasında söz konusu soruların cevaplarının 
yer aldığı eğitim masası raporu hazırlandı.

105ENSAR BÜLTENİ 
2019 TEMMUZ / ARALIK



OIC INTERN- ULUSLARARASI STAJ OFİSİ

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

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

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

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

www.oicintern.org oicintern

oicintern oicintern
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ICYF Doha Müslüman Gençlik Forumu Tanıtım Organizasyonu
Katar İslam İşbirliği Gençlik Konferansı (ICYF) ve 
Katar Gençlik Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen Doha 
Müslüman Gençlik Forumu’na OIC Intern adına Öğrenci 
İşleri Sorumlusu Şule Gür katılım sağladı. 2 gün sü-
ren etkinlikte, OIC üye ülkelerinin katılımcılarına OIC 
Intern Programı tanıtıldı ve stant çalışması yapıldı. 
Düzenlenen etkinlikte bölgede aktif bulunan firmalara 
ve yaklaşık 200 gence ulaşıldı.

MARKA (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı) Tanıtım Ziyareti
OIC Intern Program tanıtımları kapsamında Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri 
Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU ve ajans yetkilileri ile tanışma 
toplantısı düzenlendi. OIC Intern ekibi ile birlikte katı-
lım sağlanan programda MARKA Bölgesinde (Kocaeli, 
Yalova, Düzce, Sakarya, Bolu) yerleşik bulunan işlet-
meler için olası iş birlikleri üzerine görüşüldü. 

TÜBİTAK- TUSSİDE Tanıtım 
Toplantısı
OIC Intern Uluslararası Staj Programı tanıtımları kap-
samında, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 
iş birliğiyle TÜBİTAK Gebze TUSSİDE ev sahipliğinde 
sanayi ve ticaret odası, üniversite ve işletme temsilci-
lerine OIC Intern Program Koordinatörü Betül Olcay 
program tanıtımı gerçekleştirdi.

TEKNOFEST Fuarı
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji 
Takımı Vakfı tarafından düzenlenen TEKNOFEST 
Teknoloji Fuarı’na OIC Intern Program tanıtımları kap-
samında katılım sağlandı. Bu yıl 2.’si İstanbul Atatürk 
Havalimanında düzenlenen fuarda OIC Intern gönüllü 
ekibiyle birlikte stant çalışması yapıldı ve ziyaretçilere 
OIC Intern Programı tanıtıldı. 



OIC INTERN108 ENSAR BÜLTENİ 
2019 TEMMUZ / ARALIK

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Tanıtım Toplantısı
OIC Intern Program tanıtımları kapsamında T.C. 
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ziyaret edil-
di. Çankaya Köşkü’nde gerçekleşen toplantıda İnsan 
Kaynakları Ofisi Daire Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ile 
yetkili ofis temsilcilerine program tanıtımı yapıldı ve 

görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaret programında OIC 
Intern ofisi ekibine SESRIC Eğitim ve Teknik İş birliği 
Daire Başkanı M. Fatih Serenli ve YTB Uzmanı Zeynep 
Kodal eşlik etti. 

OIC Intern 2019 Güz Dönemi Oryantasyon Eğitimleri
OIC Intern Programı kapsamında başvuran ve başarılı 
bir mülakat süreci geçiren stajyer adayları için kurum-
lara yönlendirilmeden önce, kurumsal adaptasyon sü-
reçlerini hızlandırmak, bilgi, görgü ve bilinç düzeylerini 
arttırmak, aidiyet kazandırmak, potansiyellerinin far-
kına varmalarını sağlamak ve performans düzeylerini 
arttırmak amacıyla 2019 Güz Dönemi kapsamında ICYF 
Konferans Salonu’nda 4 temel başlıkta oryantasyon 
eğitimi düzenlendi.

ICYF Gençlik Çalışmaları Uzmanı Dr. Amel 
Ouchenane’nin açılış ve tanıtım konuşmasıyla ve 
OIC Intern Uluslararası Staj Ofisi Koordinatörü Betül 
Olcay’ın ‘Staj Süreci’ hakkında bilgilendirmesiyle başla-
yan programda katılımcılara, alanında uzman eğitmen-
ler tarafından ‘Kurum Kültürü, Kurumsal Yazışmalar, İş 
Sağlığı ve Güvenliği, Temel İlkyardım Eğitimi’ üzerine 
uygulamalı eğitimler verildi. Program, SESRIC Eğitim ve 

Teknik İş birliği Daire Başkanı M. Fatih Serenli’nin ka-
panış konuşması, iyi dilek ve temennileriyle sona erdi.

İstanbul’da yüz yüze ve online düzenlenen eğitime 150 
stajyer adayı katılım sağladı.

MARKA Yalova Temsilciliği 
Ticaret ve Sanayi Odası Tanıtım 
Toplantısı

MARKA (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı) Yalova 
Temsilciliği iş birliğiyle Ticaret ve Sanayi Odası, üni-
versite ve bölgenin ileri gelenlerine OIC Intern Program 
tanıtımı yapıldı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ‘Gelecekte İş’ Konferansı
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları 
Genel Müdürlüğü tarafından Orta Karadeniz Kalkınma 
Ajansı (OKA) ev sahipliğinde ‘Değişen Meslekler için 
Yeni Beceriler’ teması ile “Gelecekte İş” Konferansı 
düzenlendi. Mesle ki ve teknik eğitim alanının önde 

gelen isimlerinin ve bölgenin ticaret-sanayi, üniversite 
temsilcilerinin ağırlandığı konferansa OIC Intern ekibi 
olarak katılım sağlandı. 
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Türkiye Diyanet Vakfı 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu
OIC Intern Program tanıtımları ve yaygınlaştırma 
kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl 
5.’si Kocatepe Camii Konferans Salonunda düzenlenen 
Uluslararası Öğrenci Sempozyumu’na stant çalışması 
ile katılım sağlandı. Yaklaşık 200 öğrenciye program 
hakkında genel bilgi verildi ve yönlendirme yapıldı.

Rusya Uluslararası Gönüllülük Forumu
Rusya/Sochi’de Rusya Federasyonu destekli Future 
Team tarafından organize edilen Uluslararası 
Gönüllülük Forumu’na Ensar Vakfı adına OIC Intern 
Ofisi Öğrenci İşleri Sorumlusu Şule Gür katılım sağladı. 
Farklı ülkelerden STK temsilcileri, gençlik çalışanları 
ve öğrencilerin katılım sağladığı 5.000 kişilik organi-
zasyonda gönüllülük, uluslararası ilişkiler ve küresel 
sorunlar ele alındı, sunumlar yapıldı. 

Türkiye Yeşilay Cemiyeti 4. Kapasite Geliştirme Programı
Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin İstanbul’da düzenlediği 
ve 75 ülkeden 250 temsilcinin katılımıyla bu yıl 4.’sü 
gerçekleşen Uluslararası Yeşilay Kuruluşları Kapasite 
Geliştirme Programı’na OIC Intern ekibi gözlemci ku-
ruluş olarak katılım sağlandı. 



ENSAR YAYIN GRUBU

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

Bu minvalde 2019 yılında 94 ilk baskı ve 95 tekrar baskı olmak üzere toplamda 189 eseri okuyucuyla 
buluşturmuştur. Ayrıca bugüne kadar toplam 1023 eseri ilim ve irfan camiasına kazandırmıştır.
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168 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

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

İSLÂM HUKUKUNDA İHTİYAT 
İLKESİ
Prof. Dr. Ali İhsan PALA

Bu kitap, dinî yaşantıda ihtiyata neden 
ihtiyaç duyulur? Dinî meseleler söz 
konusu olduğunda kullanılan “filan-
ca konuda ihtiyatlı olmak lazımdır”, 
“ihtiyatlı olmak daha iyidir” gibi ifa-
delerin kaynağı, dayanağı nedir? Bu 
tür hükümler meşruiyetini nereden al-
maktadır? İhtiyat dinde bir asıl mıdır? 
Temel bir kural, bir ilke olabilir mi? 
İhtiyatlı davranmak ya da ihtiyatla 
amel etmekle Allah (c.c.)’ın muradını 
ne derece gerçekleştirmiş oluyoruz? 
Ya da kulluğun gereğini ne ölçüde 
yapmış oluyoruz? vb. soruların cevap-
larını araştırmayı ve ihtiyat ile takva, 
vera, zühd, vesvese, vehim, ilham, 
şüphe/şek gibi kavramlar arasındaki 
ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamış bu-
lunmaktadır.

KRİPTO PARA BİRİMLERİ
Editörler
Süleyman KAYA
Mervan SELÇUK
İsmail BEKTAŞ

Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomi-
si ve Finansı Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (İSEFAM) tarafından “Krip-
to Para Birimleri” başlıklı bir çalıştay 
tertip edilmiştir. Bu çalıştaya farklı 
alanlardan akademisyenler katıldığı 
gibi kamu ve özel sektörün temsilcileri 
de katılmış ve programa katkı sağla-
mıştır. Çalıştayda sunulan bildiriler 
müzakere edildikten sonra yeniden 
gözden geçirilerek bu çalışma ortaya 
çıkmıştır.

BAŞARININ BÜYÜSÜ
Ali Erkan KAVAKLI

Başarı, ter kokar ve bedel ister.

Birinci olmak için programlı çalışmak 
gerekir.

Düşünme biçimi ve aldığımız kararlar, 
hayatımıza yön verir. 

Doğru düşünmek ve doğru kararlar al-
mak çok önemli. 

Hayat boyu başarılı olmak, onurlu ve 
başı dik yaşamak istiyorsanız bu kitabı 
okuyun. 

Sıra dışı bir birincilik hikâyesi…

Siz de hayatınızı değiştirebilirsiniz.

KARZ-I HASENİN 
KURUMSALLAŞMASI
Editörler
Süleyman KAYA
Mücahit ÖZDEMİR
Abdullah Talha GENÇ

Bu kitap, karz-ı hasenin fıkhi boyutu-
nu, dünya ve Türkiye’deki uygulamala-
rını ele almakta, yeni model önerilerini 
tartışmaya açmaktadır. Sadece İslam 
iktisadı alanına ilgileri olan okuyucuya 
yönelik değil, genel okuyucuya da ses-
lenen kitap, akademisyenler ve sektör-
deki uzmanların görüşlerini bir araya 
getirerek karz-ı haseni farklı bakış 
açılarından ele almaktadır.

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

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

SINAVLARDA BAŞARININ 
SIRLARI
CEP TELEFONU İLE BAŞ 
ETMENİN YOLU 
M. Emin KARABACAK

Kitabımız, altı bölümden oluşmakta-
dır. Birinci bölümde; bağımlılık yapan 
akıllı telefonlar için “nomofobi” konu-
sunu ve çözüm yollarını, ikinci bölüm-
de; sınavlara hazırlık sürecinde akıllı 
telefonlardan nasıl fedakârlık edilmesi 
gerektiğini, üçüncü bölümde; sınavlar-
da başarı için fiili ve sözlü duanın yanı 
sıra anne baba ve hocaların da hayır 
dualarının alınması gerektiğini, dör-
düncü bölümde; başarımızın önünde 
engel olan atalet ve öğrenilmiş çare-
sizlik konusunu, beşinci bölümde; “İyi 
bir çalışma planı için nelere dikkat 
edilmeli?” sorusunun cevabını, altıncı 
bölümde ise; sınav kaygısını yenmek 
için yapılması gereken egzersizleri de-
taylarıyla ele aldık.

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

MİLLÎ ŞAİR MEHMET AKİF 
ERSOY HAYATI VE ÖLÜMSÜZ 
ŞİİRLERİ
Ali Erkan KAVAKLI  
Mustafa DURAN

Erdemli bir hayat yaşadı, hayatı eser-
leri kadar güzeldi.

Rehberi Kur’an idi, Peygamberimize 
(sav) hayrandı.

İmanlı, ahlaklı, mesleğini çok iyi ya-
pan, doğruluktan ayrılmayan, haksız-
lığa karşı çıkan, vatanını ve milletini 
yüceltmek için gayret eden, 

Müslümanların birlik ve beraberliği 
için çalışan bir gençlik yetiştirmek için 
ömrünü harcadı. 

Bu eseri Asım’ın Nesli’nin el kitabı ol-
sun diye yazdık. 

Erdemli gençliğin başucu eseri, mutla-
ka okunmalı.

136 s.. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak
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ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE 
ATASÖZLERİ VE DEYİMLER
Prof. Dr. Abdullah Kızılcık 
Dr. Abdulcabbar el-Gureyri  
M. Sami el-Beyati

Dil becerilerinin etkin kullanımı zen-
gin kelime hazinesine bağlıdır. Bu 
birikimi oluşturan ise sadece kelime-
ler değil o dile ait kültürel birikimi de 
yansıtan atasözleri ve deyimlerdir.

Bu kitap Arapça kelime, bağlaç, kav-
ram, deyim ve atasözlerini öğrenmek 
yanında özellikle Arapça konuşmayı 
zevkle öğrenmek, kelime dağarcığını 
zenginleştirmek ve Arap/İslam kültü-
rüne ait birikim kazanmak ve de bu 
kazanımları pratiğe aktarmak iste-
yenler için hazırlanmıştır. Çünkü ata-
sözleri ve deyimler, Arapların tecrübe 
birikimleri ve kültür aynalarıdır.

HZ. MEYMÛNE VE 
SAHİHAYN’DEKİ 
RİVAYETLERİ

Dr. Ali KARAKAŞ

Hadis rivayeti açısından önemli bir 
yeri olan Hz. Meymûne, toplam 76 
hadis nakletmiştir. Bu hadislerden 7 
tanesi sadece Sahihayn’de, bir tanesi 
sadece Buhârî’de, 5 tanesi de sadece 
Müslim’de nakledilmiştir. Rivayet 
ettiği diğer hadisler ise, Sahihayn 
dışındaki diğer hadis kaynaklarında 
yer almıştır.  Hz. Meymûne’den nak-
ledilen hadislerin senedinde, herhangi 
bir muğlaklık ve inkita’ söz konusu 
değildir. Bu senetlerde yer alan ravi-
ler, adalet ve zabt kriterleri açısından 
sağlam kabul edilmiştir. Hz. Meymû-
ne’den rivayet edilen hadisler, daha 
çok aile mahremiyeti ile hükümler 
içermektedir. Ondan nakledilen hadis-
lerin metni, Kur’ân-ı Kerim ve sahih 
sünnetle örtüşmektedir. Çünkü o, Hz. 
Muhammed (s.a.v.) ile beraber yaşa-
mış, uygulamalarına şahitlik yapmış, 
sözlerini bizatihi duymuştur.

OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL 
ELİF-BÂ EĞİTİM SETİ 
Elif-Bâ Yazı Kitabım  
Ses Temelli Elif-Bâ 
Elif-Bâ Etkinlik Kitabım
Rabia KURUNER 
Hafize Beyza BİLGİ  
Melike Müftüoğlu YILMAZ 
Gülten BALCI

Setimizin ilk kitabı, yepyeni bir öğ-
retim metodu olan “ses temelli” yön-
temle hazırlanan Kur’an-ı Kerim Öğ-
retiminde Ses Temelli Elif-Bâ kitabı ile 
daha kolay ve kalıcı bir şekilde çocuk-
larımızın Kur’an-ı Kerim’e geçmeleri 
hedeflenmiştir. Bu serinin 2. kitabı 
olan Elif-Bâ Yazı Kitabım, öğrenilen 
harflerin yazılarak daha kalıcı hâle 
dönüşmesini sağlayarak ve çocukla-
rın motor gelişimi göz önüne alınarak 
hazırlanmıştır. Setin 3. ve son kitabı 
olan Elif-Bâ Etkinlik Kitabım ise bir-
birinden özel ve özgün etkinlikler ile 
desteklenerek süreci daha keyifli, bol 
oyun ve etkinlikli hâle getirebilmeniz 
için hazırlanmıştır. 

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

240 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak64 s.56 s.72 s. / 22x22 cm.

1. Hamur kağıt,  
Karton Kapak Tamamı Renkli

ANA HATLARIYLA 
İSLÂM CEZA HUKUKU
Prof. Dr. Nuri KAHVECİ

Bu kitapta, İslâm ceza hukukunun 
temel değerleri üzerinde durulmaya 
çalışılmış, ayrıntılı hükümlere giril-
memiştir. Çalışmada amaç, İslâm 
ceza hukukuyla ilgili genel bilgiler 
sunarak suç ve cezadaki maksadın ne 
olduğuna dikkat çekmektir. Toplumsal 
düzeni sağlayabilmek için mutlaka 
düzen bozucu davranışlara karşı bazı 
yaptırımlara ihtiyaç bulunmaktadır. 
Bu yaptırımların işlenen suç eylemine 
denk ve adil olması da önemlidir. İs-
lâm ceza hukukunda öngörülen ceza-
ların bu niteliğine de dikkat çekilmeye 
çalışılmıştır.

300 s. / 13,5x19,5 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

SON PEYGAMBERİN İZİNDE
Editör: Prof. Dr. Ahmet KOÇ

Elinizdeki kitap, tematik bir siyer 
çalışmasıdır. Kitapta olayların seyri 
kronolojik olarak verilmekle birlikte 
tefekkürü, hayreti, ürpermeyi ve ibret 
almayı perdeleyen beşer zaaflarının 
dar kalıplarından kurtularak; sağlam 
kaynaklara dayanan bilgiyi duyguyla 
bezeyen, kafayla kalbi birlikte çalış-
tıran bir üslup izlenmiş ve hedef kitle 
olarak gençler öne çıkarılmıştır. Bu-
nunla birlikte çalışmada tematik yak-
laşımın benimsenmesi, her seviyeden 
insanı muhatap kılmaktadır.

ÖNCE ALKIŞLADILAR SONRA 
ÖLDÜRDÜLER
Vahbi VAKKASOĞLU

Hayat bir imtihandır. Bu imtihan ba-
zen varlıkla, mutlulukla, doruklarda 
yaşamakla olur; bazen de yoklukla, 
acılarla ve sefil yaşayışlarla geçirilir. 
Fakat bundan da fecisi, insanın güzel 
günler gördükten sonra düşüşler yaşa-
masıdır.

Zenginlikten yoksulluğa, sağlıktan 
hastalığa, eller üstünde taşınmaktan 
kara toprağa düşmek... İşte bu eser 
size, en ibretli tarih sayfalarını aça-
cak, hayatınızda gördüğünüz benzeri 
durumlarda direncinizi arttıracak ve 
size etkili teselliler sunacaktır.

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

256 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak
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BİLİM TARİHİNE ADANAN ÖMÜR 
KIRK DERSTE FUAT SEZGİN
Cumali SEVER

O, tarihimizdeki gizli hazineleri, gün 
yüzüne çıkardı. Bıraktığı eserlerle ta-
rihimizle gurur duyacağımız çalışma-
lara imza attı. Günde 17-18 saat ça-
lıştı. 27 dil öğrendi. Müslüman bilim 
adamlarının bilim tarihine katkılarını 
ortaya koymak için 60 ülkenin kütüp-
hanesinde araştırmalar yaptı. 400 bin 
cilt yazma eser inceledi. 1400 cilt ese-
rin basımını gerçekleştirdi ve ismini 
tarihe altın harflerle yazdırdı. Bilim 
tarihinde çığır açtığı için 2019 yılına 
“Fuat Sezgin Yılı” denildi. 

Bu kitapta, Fuat Sezgin’in bitmeyen 
okuma aşkını, sönmeyen azmini ve 
sıfırdan zirveye yükselten başarı sır-
larını keşfedeceksiniz. Hayallerine 
doğru emin adımlarla yürümek isteyen 
herkesin, özellikle de öğrencilerimizin 
kesinlikle okuması gerekir.

ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE 
NAHİV BİLGİSİ 
-ORTA SEVİYE İÇİN-
Prof. Dr. Abdullah KIZILCIK 
Dr. Abdulcabbar el-Gureyri

Bu kitap da Arapça grameri orta se-
viyede olan öğrencilere nahvi kolay-
laştırmak maksadıyla hazırlanmıştır. 
Eser, muteber gramer kitaplarından 
konular ihtiva etme yanında grame-
rin kaynağı olan Kur’an ayetleriyle, 
hadis-i şeriflerle, şiirlerle ve diğer ör-
neklerle ve îrab uygulamaları ile zen-
ginleştirilmiştir.

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

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

BUHÂRÎ’NİN 
EBÛ HANÎFE’YE VE 
HANEFİLERE BAKIŞI
Enbiya YILDIRIM

İmam Buhârî’nin Sahîh’i, en güvenilir 
hadis kitabı olarak görülmesi yanın-
da hadisçilerin kabullerini yansıtması 
nedeniyle ümmet arasında haklı bir 
şöhrete ulaşmıştır. Bunun yanında o, 
ehl-i hadisin farklı ekollere yönelik 
değerlendirmelerini aktarmasıyla da 
dikkat çekmiştir. Ebû Hanîfe ile Ha-
nefilere bakışı ise bu bağlamda önemli 
bir yer tutar ve her dönemin tartışma 
konusudur. 

Elinizdeki çalışma, bu mevzuyu bilim-
sel bir bakış açısıyla ülkemiz okuruna 
sunmaktadır.520 s. / 13,5x21 cm.

İthal kağıt, Karton Kapak

TE’VÎLÂTÜ’L KUR’ÂN 
TERCÜMESİ (18 Cilt)
Ebû Mansûr el-Mâtürîdî (Ö. M. 944), 

Ehl-i sünnet kelâmı ile dirayet tef-
sirinin kurucusu ve Hanefî fıkhının 
geliştiricisidir. Günümüze ulaşan ilk 
dirayet tefsirinin müellifidir. İmam 
Mâtürîdî, Te’vîlât’ında, sahabe, tâbiîn 
ve tebe-i tâbiîn neslinden intikal eden 
açıklamaları da nakletmiştir. Böylece, 
muhtemel anlamları akıl yürüterek be-
lirlemeye çalışmak suretiyle te’vil yön-
temini uygulamıştır. Eserde, itikadî 
mezheplere dair bilgilere yer verildiği 
gibi, fıkhî mezheplere, özellikle Şafiî 
fıkhına ilişkin bilgilere de yer verilir. 

Te’vîlâtü’l Kur’ân Tercümesi, Mâtürî-
dî’nin günümüze intikal eden en ha-
cimli 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.

SALTANATTAN CUMHURİYETE 
YAKIN TARİHİMİZİN SIR 
PERDESİ
Yavuz BAHADIROĞLU

Artık kendi geçmişimizle barışmamız, 
tarihimize ilim, insaf ve vicdan ölçü-
sünde yaklaşmamız, geçmişi kötüleye-
rek günü kurtarma hatasından kurtul-
mamız lazım. Çünkü bu temel bir ha-
tadır. Ve bu temel hata, ister istemez 
bizi başka hatalara sürüklemektedir. 
Unutmayalım ki, hatalı temeller üs-
tünde abide inşa edemezsiniz. Etseniz 
etseniz, gecekondu inşa edersiniz ki, o 
da ilk depremde yerle bir olur. Sanı-
yorum, hâlâ dirilemeyişimizde, tarihe 
hatalı bakışımızın büyük rolü var.

16x23.5 cm.
Şamua Kağıt, Ciltli

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

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

YOL AYRIMINDAKİ 
SELEFİLİK 
KLASİK İSLÂM 
MODERNİZMİ’NİN KUR’ÂN 
ALGISI
Resul ERSÖZ

Klasik İslâm Modernizmi, ilham 
alma yönünden “Protestan”, temel 
kaynaklara ve köklere dönme söy-
lemi ve vurgusu ile de “Selefî” bir 
karakter taşımaktadır. Dolayısıyla 
o bir medeniyet projesidir ve İslâm 
dünyasındaki modernleşme çabaları-
na tekabül etmektedir. Amacı, çağın 
meydan okumalarına karşı nassı ve 
kültürel mirası -bağlamından kopar-
madan- vakıaya doğru yönlendirmek-
tir. 

Bu eser, Klasik İslâm Moderniz-
mi’nin gerçek İslâm’ı ortaya çıkar-
maya yönelik tefsir faaliyetlerini, 
Kur’ân algılarını ve zamanımız 
Kur’ân yorumlarına olan etkilerini 
ele almaktadır.
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EYLÜLLE GELEN
Nehir Aydın GÖKDUMAN

Dilerse neleri başaramaz ki! 
Geçmişin eli eteği kol kanat germiyor da 
acıyı çoğaltıyorsa üzerine sünger çeke-
bilmeli insan! 
Denize ulaşmak için devinip duran ır-
maklara, asırlardır yeryüzüne ışık saçan 
yıldızlara, bütün nahifliklerine rağmen 
özgürlüğün simgesi olabilen güvercinle-
re baksa bir... 
Ya da içindeki çaresizliği öldürse ve geç 
değil hiçbir şey için diyen yürek serinli-
ğine kulak verse. 
Hiç istemediği kadar istese bugünü, hiç 
meydan okumadığı kadar dirense mazi-
ye ve duyumsamadığı kadar yakınlaşsa 
yarına. 
O gücü bulabilir, o adımı atabilir, o çok 
önemli saydığı parçasını da öldürebilir; 
bahçesinde fesleğenler, karanfiller, or-
tancalar yetiştirmeyi düşlediği o sessiz 
sakin evi özlemeden nefes alabilir iste-
se... 
İstemeyi de öğrenebilir, başarmayı da.
Yaşama sakınımsız tutunabilir, umuda 
pazarlıksız sokulabilir; yüreğinin tüm 
dokularına yayabilirse istenci...

GELENEKSEL HADİS 
YORUMCULUĞU
Enbiya YILDIRIM

Bu kitap, Buhârî’de geçen benzer içe-
rikli rivayetlere –İbn Hacer başta olmak 
üzere– hadis yorumcularının nasıl yak-
laştıklarını ele almaktadır. Bunu yapar-
ken, onların ayrı olaylardan bahsediyor 
kabul ettikleri rivayetlerin çoğunun, 
içerdikleri farklılıklara rağmen aynı 
şeyden bahsettiklerini göstermeye çalış-
maktadır. Böylece, son derece önemli 
bir problemi gündeme taşımakta ve ha-
dis kitaplarında geçen yüzlerce hadisin 
bir araya getirilmek suretiyle metinlerin 
yeniden inşa edilmesi zaruretini ön plana 
çıkarmaktadır.

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

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

Hz. Muhammed’in on yıllık Medine döneminin önemli bir 
kısmı bizlere aktarılmıştır. Medine’de, Mekke’ye göre 

serbest bir ortama kavuşulması ile sahabe sayısının her gün 
artması bunda etkili olmuştur. Rasûlullah’a gösterilen yoğun 
ilgi neticesinde, yaşamının pek çok kesiti çoğunlukla birden 
fazla sahabi tarafından rivayet edilmiştir. Rivayet sayısının faz-
la olması, yaşadıklarının netleştirilmesinde olumlu katkı sağla-
mıştır. Ancak, içerdikleri farklılıkların uzlaştırılmasında zaman 
zaman zorluklar yaşanmıştır. Esas zorluk ise, hayli benzerlikler 
içeren bazı rivayetlerin, aynı olaydan mı yoksa farklı yaşam 
dilimlerinden mi bahsettiğinin tespitinde söz konusu olmuş-
tur. Hadis yorumcuları böylesi rivayetlerle karşılaştıklarında, 
çoğunlukla rivayetlerin farklı olaylardan söz ettiklerini benim-
semişlerdir. Böylece, her bir rivayetin sahih olduğu, ravilerin 
bunları sağlıklı naklettiği, velhasıl içlerinde geçenlerin ayrı za-
manlarda yaşandığı kabul edilmiştir.

Elinizdeki çalışma, Buhârî’de geçen benzer içerikli rivayetlere 
–İbn Hacer başta olmak üzere– hadis yorumcularının nasıl yak-
laştıklarını ele almaktadır. Bunu yaparken, onların ayrı olaylar-
dan bahsediyor kabul ettikleri rivayetlerin çoğunun içerdikleri 
farklılıklara rağmen aynı şeyden bahsettiklerini göstermeye 
çalışmaktadır. Böylece, son derece önemli bir problemi gün-
deme taşımakta ve hadis kitaplarında geçen yüzlerce hadisin 
bir araya getirilmek suretiyle metinlerin yeniden inşa edilmesi 
zaruretini ön plana çıkarmaktadır.

HAFIZLIK EĞİTİMİ
Alan Bireylerin Motivasyon ve 
Psiko-Sosyal Durumları
Dr. Hüseyin ALGUR

Bu kitapta, öncelikle “hafız” kavramı 
ve hafızlık eğitiminin Hz. Peygamber 
(s.a.s.) döneminden günümüze kadar-
ki tarihsel süreci hakkında bilgiler 
sunulmuş, daha sonra sadece bu araş-
tırmamız için geliştirdiğimiz Hafızlık 
Eğitimi Psiko-Sosyal Durum Ölçeği 
(HEPSÖ) ve Hafızlık Eğitimi Moti-
vasyon Ölçeği (HEMÖ) güvenirlik ve 
geçerlik testlerine yer verilmiştir.

Nitel verilerin analizinde; elde edilen 
verilerin önceden belirlenen temalara 
göre özetlenip yorumlanmasına da-
yanan betimsel analiz kullanılmıştır. 
Ayrıca, “tartışma ve yorum” başlığı 
altında “karma yöntem” kapsamında 
nicel ve nitel yöntemlerle elde edilen 
veriler, literatürle birlikte değerlendi-
rilerek problemlere cevap aranmaya 
çalışılmıştır. 

ARAP GRAMERİNDE MECÂZ
Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZDOĞAN

Bu kitapta, Kur’ân-ı Kerim, şiir di-
vanları, dil ve gramer eserlerinden 
hareketle, gramer yapılarının aslî 
kullanımına kısaca yer verip, gramer 
yapılarının aslî anlamı dışında veya 
farklı biçimlerde kullanımını ele aldık. 
Lisansüstü derslerimde ve akademis-
yenlerle yaptığımız sohbetlerde böyle 
bir çalışmanın lüzumunu gördüm ve 
bu konuda bir çalışma yapmam husu-
sunda beni teşvik ettiler. Uzun süren 
araştırma ve incelemeden sonra böyle 
bir eser ortaya çıkmış bulunmaktadır. 
Bu kitabın, akademik çalışma yapan 
araştırmacılar ve alana ilgi duyanlar 
için önemli bir referans kaynağı olaca-
ğını ümit ediyorum.368 s. / 13,5x21 cm.

İthal kağıt, Karton Kapak

TARİH AYNASINDA 
ZİYA GÖKALP
Vahbi VAKKASOĞLU

Bu eser, sadece bir şahsa değil, bir 
devre ayna tutuyor.

Zira Ziya Gökalp, yaşadığı dönemin 
kültürel ve ideolojik kara kutusudur. 
İttihatçıların akıldânesi, 

Cumhuriyet devrinin de fikir babasıdır.

Felaketli bir geçiş döneminin çalkan-
tıları içinde bata çıka düşünmüş, ale-
lacele araştırmış ve çokça yazmıştır. 
Rakipsiz resmî ideolog olarak, karar 
mekanizmalarını etkilemiştir.

Dolayısıyla, geçmişten günümüze kal-
mış birçok içtimai yanlışta onun imza-
sı vardır. Bu sebeple, onu tanımadan 
yakın tarihimizi ve hatta bugünümüzü 
doğru anlamak mümkün değildir.

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

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

PEYGAMBERLERİMİ ÇOK 
SEVİYORUM
Nehir Aydın GÖKDUMAN

—“Babacığım, niçin duymayan, gör-
meyen ve sana hiçbir fayda sağlama-
yan bu putlara ibadet ediyorsun?” 

diye sordu.

Babası, şaşkın şaşkın İbrahim’e baktı. 
Putlara özenle dokunarak:

—“Bilmiyor musun, bunlar bize atala-
rımızdan emanettir,”

dedi. “Ben anamı ve babamı onlara 
ibadet ederken gördüm.”

İbrahim, sevgi dolu bir sesle:

—“Babacığım, ben gerçek Rabbi 
buldum. Benim sözlerime kulak ver; 
benim yanımda ol ki sana doğru yolu 
göstereyim,” dedi.176 s. / 13,5x21 cm.

İthal kağıt, Karton Kapak
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ŞEYH NAZIM KIBRISİ 
TASAVVUF ANLAYIŞI
Dr. Selami ERDOĞAN

Günümüz sufîlerinden Şeyh Nazım 
Kıbrısi, varlığını, Vareden’e ve diğer 
varlıklara nisbeten anlamlandırmıştır. 
Kıbrısi’nin varlık telakkisi ve bu tella-
ki çerçevesindeki duygu ve davranış-
ları, hakikat arayıcılarına bir harita 
sunmuştur. Şeyh Nazım Kıbrısi’nin 
tasavvuf anlayışı ve Nakşibendiyye 
Ekolüne dayanan tasavvuf hayatı, 
yedi kıtada, 56 farklı ülkenden insanın 
aradığı sorulara cevap olmuştur. Bu 
eserde, Kıbrısi’nin hayatını ve hayatın-
daki sıra dışı tecrübeleri paylaşırken, 
bu tecrübelerin düşünce dünyasındaki 
karşılıkları incelenmiştir.

ŞER’İYYE SİCİLLERİ 
ÖRNEKLİĞİNDE 
İSLÂM HUKUKU BAKIMINDAN 
EVLAT EDİNME (TEBENNÎ)
Dr. Ahmet EKŞİ

Evlat edinme, İslâm’ın nesep, miras ve 
mahremiyet ilkeleriyle açıkça çeliştiği 
için yasaklanmıştır. Böylece çocuğun 
gerçek nesebi korunarak hak kaybına 
uğramasının önüne geçildiği gibi miras 
yoluyla haksız kazanç elde etmesi de 
engellenmiştir. Ayrıca bu yasakla, asıl 
anne babasından koparılan çocukların, 
gerçek anne babalarını öğrendiklerin-
de yaşayacakları travmalar için de 
tedbir alınmıştır. Osmanlı toplumunda 
da İslâm hukukunun ortaya koyduğu 
ilkeler doğrultusunda kimsesiz, yetim 
ve fakir çocuklar daha iyi şartlarda ve 
aile yuvası sıcaklığında himaye edile-
rek bakılıp büyütülmüş ve bu çocukla-
ra güzel bir eğitim verilmiştir.

EBÛ HANÎFE VE HADİS 
-ABDÜRREZZÂK’IN EL-
MUSANNEF’İ ÖZELİNDE-
Dr. Fatih Mehmet YILMAZ

Bu kitap, öğrencisi Abdürrezzâk’ın 
el-Musannef adlı eserinde Ebû Hanîfe 
aracılığıyla naklettiği içtihatların 
hangi boyutlarda hadis/sünnet/eser 
merkezli olduğunu tespit etmek ve 
aynı zamanda Ebû Hanîfe gibi bir 
fakih üzerinden fıkhü’s-sünne örneği 
ortaya koymak amacı gütmektedir.

Bu kitapta, sadece Ebû Hanîfe kay-
naklı ictihatların rivayet/re’y delille-
rinin tespiti ile yetinilmemiş, zaman 
zaman diğer üç mezhep imanının 
görüşlerine de delilleri ile birlikte 
yer verilmiştir.

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

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

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

İLK ÜÇ ASIRDA İSLÂM 
COĞRAFYASINDA HADÎS
Prof. Dr. S. Kemal SANDIKÇI

İslâm dinînin ikinci temel kaynağı olan 
Rasûlullah’ın (a.s.) hadisleri, sözlü ve 
yazılı rivâyetler hâlinde nesilden nesile 
intikal etmiş ve bu eşsiz hazine günü-
müze kadar ulaşmıştır. Halife Ömer b. 
Abdülaziz’in emriyle başlatılan tedvin 
faaliyetinin hemen arkasından tasnif 
çalışmalarına başlanmış hicri üçüncü 
asırda verilen eserlerle tasnif hareke-
ti zirveye ulaşmıştır. Bu kitap, ilk üç 
asırda hadisle ilgili yapılan çalışmala-
rı ve müelliflerini, Atlas Okyanusu’n-
dan Çin hududuna kadar uzanan geniş 
bir coğrafi zeminde tanıtmayı amaçla-
maktadır.

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

GAZZÂLÎ’DE VARLIK VE BİLGİ
Dr. Habib ŞENER

Gazzâlî’nin yaşadığı dönem olan Orta 
Çağ’da metafizik ve teolojide ontoloji, 
epistemoloji ve mantık sıkı bir ilişki 
içinde bulunuyordu. Bu kitapta, fel-
sefenin iki temel alanından hareketle 
Gazzâlî’nin varlık ve bilgi anlayışı 
birlikte değerlendirilmektedir. Yaşa-
dığı dönemin geleneğine uygun olarak 
Gazzâlî, varlık ve bilgiyi birlikte ele 
almış; varlık ve bilgi açısından Al-
lah-âlem-insan ilişkisini belirleyerek 
zâhirî ve bâtınî ilimler arasında bir 
denge kurmaya çalışmıştır.

TEFSİR İLMİNİN 
MAHİYETİ SORUNU
Dr. Enes BÜYÜK

Bu kitapta, Kur’an’ı anlamanın bilim-
sel çerçevesini ifade eden Tefsir ilmi-
nin mahiyetiyle ilgili sorunlar konu 
edinilmektedir. Hiç şüphesiz Kur’an’ın 
anlaşılması kadar, bu işin ilmî seviye-
de yürütüldüğü Tefsir ilmi ve onunla 
ilgili sorunlar da önem arz etmektedir: 
Tefsir nasıl bir ilimdir ve nasıl tanım-
lanabilir, ne tür bir işleve sahiptir ve 
hangi ilimlerle ilişkilidir?  Kitapta Tef-
sir’in mahiyetine ilişkin bu ve benzeri 
soruların cevabı, klasik-çağdaş müfes-
sir ve araştırmacıların yaklaşımları 
çerçevesinde aranmakta ve değerlen-
dirilmektedir.  

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

232 s. / 16x23,5 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak
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İSLÂM DÜŞÜNCESİNİN  
ANA MERKEZLERİ
MÂVERÂÜNNEHİR
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı(İ-
SAV), İslâm Düşüncesinin Ana Mer-
kezleri: MÂVERÂÜNNEHİR konulu 
tartışmalı bir ilmî ihtisas toplantısı 
gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda, 
İslâm düşüncesinin ana merkezlerin-
den Mâverâünnehir’in içtimâî, siyasî, 
ilmî, kültürel, dinî ve tarihî yapısı; 
Mâverâünnehir’de İslâm düşüncesinin 
öncü temsilcilerinden İmâm Mâtürîdî; 
Ebû Nasr el-Fârâbî; Ahmed Yesevî 
ile ilgili tebliğler sunulmuş, müzakere 
edilmiş ve toplantı metinleri bir araya 
getirilerek bu eserde neşredilmiştir. 
Bu toplantı ile Selçuklu ve Osmanlı 
dönemleri ile onların devamı olarak 
Türkiye Cumhuriyeti’nde yerleşmiş 
bulunan kültür, sanat ve düşünce ha-
yatımızın kökleri keşfedilmeye, yüce 
dinimizin Türk coğrafyasında nasıl an-
laşıldığının ve nasıl yaşandığının mi-
salleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

MEZHEPLER TARİHİNİN 
KLASİK KAYNAKLARI
İÇERİK VE İZELLİKLERİ

Dr. Mustafa AKMAN

Mezhepler Tarihi’nin de dayandığı 
temel kaynakları vardır. Bu kaynak-
lardan istifade; yazıldıkları dönem, 
dönemin ilmî ve ictimaî atmosferi 
ile etkilenmiş olabileceği ihtimaliyle 
kendisinden önceki kültürel mirasın 
bilinmesini de gerektirir. Biz de bu 
çalışmamızda söz konusu eserlerin 
mahiyetini, yazılma gerekçeleri ve 
sistemleri ile müelliflerini, müelliflerin 
aidiyetlerini ve bu aidiyetler üzerinden 
vardıkları sonuçları tespite çalıştık. 
Mezhepler tarihine dair temel kay-
naklarımız ve müellifleri üzerinden 
günümüz okuyucusu ve yorumcusuna 
tarihsel süreci ve bu süreçte oluşan mi-
rasın mahiyetini göstererek bugünleri-
ni ve zihin dünyalarını yeniden gözden 
geçirmeleri gerektiğini hatırlatmak 
istedik.

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

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

KUDÜS VE MESCİD-İ AKSA 
TARİHİ-ÖNEMİ-ZİYARET 
YERLERİ  
-Gezi Rehberi-
Ünal AYTEKİN

Bu kitap, Küdüs’e ziyarete giden Müs-
lümanların Kudüs ve Mescid-i Aksa 
alanında bulunan ziyaret mekânları ve 
kısa tarihleri hakkında bilgi edinme-
lerini sağlamak, Kudüs’ün İslâm’daki 
yerini hatırlatıp Kudüs bilincini artır-
mak için hazırlanmıştır.

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

GÜL-Ü HEZÂR 
Kâmil ÇAKIR

Gül gündür
Bülbül gece, gül gündür
Karanlığın ardından
Güne doğan gülgûndür 

Gül femdir
Bülbül bûse, gül femdir.
Âfet-i devrân mahbûb
Ruhsârında gülfemdir

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

İHTİLÂLDEN İKTİDARA 
ABBÂSÎLER
[Ebü’l-Abbâs es-Seffâh Dönemi]
İlknur APAK

Abbâsî Devleti’nin kuruluşunun ve ha-
nedanın ilk halifesi Ebü’l-Abbâs es-Sef-
fâh döneminin ele alındığı bu kitapta, 
ihtilâlin tarihi seyri yanında Ebü’l-Ab-
bâs’ın halife ilan edildiği 132/749-
750 yılı ile vefat ettiği 136/753-754 
yılları arasında geçen dönem siyasî 
açıdan incelenmiştir. 

Bir “siyasî tarih araştırması” ola-
rak ele alınması sebebiyle, çalışmada 
Abbâsî Devleti’nin kurum ve kültür 
tarihine yönelik konularına yer veril-
memiştir.

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

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

FARSÇA YDS HAZIRLIK 
KILAVUZU & 
METİNLER, ALIŞTIRMALAR, 
GRAMER - SÖZLÜ
Nihat TARI

Yılda birden fazla sınavları yapılan İn-
gilizce, Almanca ve Arapça dilleri için 
yeterli sayılabilecek seviyede kaynak 
bulunsa da Farsça için aynı durum söz 
konusu değildir. Zira Farsça Yabancı 
Dil Sınavına yönelik yazılan kimi kay-
naklar tamamen gramer konuları ile 
doldurulmuş, kimi kaynaklar ise nere-
deyse gramere değinmeden hazırlan-
mıştır. Bu alanda önemli bir boşluğun 
olması bizi bu kitabı hazırlamaya sevk 
etmiştir. Uzun bir çalışmanın sonucu 
olarak ortaya çıkan bu kitabın amacı, 
hem Fars diline aşinalık kazandırmak 
hem de Yabancı Dil Sınavına(YDS) 
hazırlanan adaylar için temel bir kay-
nak oluşturmaktır.
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