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Sîne hâhem şerha şerha ez f�râk
Tâ b�gûyem şerh-� derd-� �şt�yâk

 
“İşt�yâk derd�n� şerhedeb�lmem �ç�n,

Ayrılık acılarıyla şerha şerhâ olmuş b�r kalb
�ster�m.”

Mesnevî-i Mânevî’nin yazılmasına hem kalbi hem
kalemi ile vesile olan Hüsâmeddin Çelebi(k.s)
Hazretleri nasıl yüce bir sâhib-i gönül ise harâreti
800 senedir imanlı-imansız hemen her sineye
değen o aşkın ateşinin yanında 25.700 beyti
kaydedebilmiş.

 
Yâ men l�vâu aşkıke lâ zâle âl�yâ

Kad hâbe men yekûnü m�ne’l-aşkı hâl�yâ
Nâdâ nesîmü aşkıke fî enfüs�’l-verâ yar�

Ahyâkümû celâl�yye celle celâl�
 

Ey aşkının bayrağı dalgalanan (güzel)! 
Yücel�ğ�n dâ�m olsun. 

Aşktan habers�z olan k�ş� ondan kaçar. 
Aşk nesîm�n, �nsanların nef�sler�ne seslend�: 
“S�zler� celâl�m d�r�lt�r, yüceld�kçe yücels�n!”

 
 

Hz.Pîr Mollâ-yı Rûm Muhammed Celâleddin-i
Rûmî (k.s)’yu adı “aşk”a alem olmuş o aşk
sultanını vuslatından 748 sene sonra zât-ı
âlilerinin gönlünden dil sahiline; oradan da semâ
meydanlarındaki canların gönüllerine getirdiği
neşve ile yâd ediyoruz.

Güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderilen
Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallalahu aleyhî ve
sellem)'in ahlâkıyla ahlâklanmak, ahlâkî
kemâlâtın ve gönül terbiyesinin sağlanması için
Belgrat’tan Tebriz’e , Bağdat’tan Bingâzi’ye,
Mekke’den Kahire’ye ve dahi Mostar’a kadar
uzanan imparatorluk coğrafyasında  faaliyet
gösteren Mevlevîhâneler, sadece manevî
terbiyenin verildiği birer kurum olarak değil
ayrıca, faal olduğu dönemlerde şair, musikişinas

hattât ve nakkâşlar yetiştiren,
cemiyete münevver ve nâzik
insanlarla hizmet eden yüksek
düzeyde ilim, kültür ve sanat
merkezleri olarak faaliyet
göstermişlerdir.

Kadîm geleneğimizde Ahlâk-ı
Muhammedî’yi meşk etmek için
kurulan bu müesseselerin mirasçısı
olarak ganî gönüllü destekçilerimizin
duasının bereketiyle icra edilen
faaliyetler için şükürden aciziz.

Her mevsimin kendine has
güzelliklerine istidadımız nispetinde
şahit olarak geçirdiğimiz bir seneyi
tamam etmek üzereyken
Cemâziyelevvel ayının cümlemiz için  
mahza hayr olmasını; ömrümüzü Hz.
Mevlânâ'nın taşıdığı aşk sancağı
rehberliğinde, Hüseyin Fahreddîn
Dede (k.s)'un tembihi ile geçirerek,
ölümü vuslat heyecanı ile bekleyecek
gönül sahiplerinden olmaklığımızı
niyâz ederiz.

Fahr�yâ ma'lûmudur erbâb-ı �rfânın bu
râz,

Lâfz-ı Mevlânâ’dan ancak zât-ı
Mevlâdır garaz



EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ

Lâleler güller
Fulya sünbüller
Öten bülbüller

Hakk'ı z�kreyler
 

Eller�n �şde
Kalma teşv�şde

Gelsene �şte
Hakkı z�kreyle

Aşkî Süleyman Muzaffer Efendi Hazretlerinin dâvetini
gönül kulağı ile duymuşcasına elleri işte sanatlarını

meşk eden, cevherlerindeki güzelliği yansıtan
öğrencilerimizin feyzinden nasibedâr olmanın

sevincini yaşıyoruz.
 



EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin te'lif ettiği
ve birçok ilim dalına dair bilgi ihtivâ eden
Mârifetnâme eserinin Mukaddime kısmını

tamamlayarak birinci bölüm konularına geçtik.
 

Âlemlerin yaratılış tertibi, yıldızlar ve feleklerin
durumlarının keyfiyetini açıklayan birinci ve ikinci

konuların ardından anâsır-ı erbaa yani dört
unsurun yer ve durumlarını detaylarıyla işleyeceğiz.

Peygamberler Tarihi dersimizde; âlemlerin
halkolunuşundan peygamberlik kavramına,
Hz. Âdem’in (as) yaratılışından insanlığa
örnek olarak gönderilmiş diğer
peygamberlerimizin hayatlarına varana
kadar pek çok konuyu güzel ahlâka erişme
gâyesiyle öğrenmeye gayret ediyoruz.

Osmanlı Dînî Düşüncesine Işık Tutan Tasavvuf
Metinleri Okuması Kursumuzda, Tasavvuf Tarihi ve
Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi konusunda bilgi sahibi
olurken; eserlerde hâl tercümeleri ve ansiklopedik
biyografi denemelerini incelemek üzere Sünbül
Efendi Hazretleri'nin menkıbeleri üzerinden ileri
seviye rik'a metin okumaları yapıyoruz.

Devam eden derslerimizde seyr-ü sülûkun temel
kavramlarını işledikten sonra Lâmekânî Hüseyin
Efendi’nin Seyr-ü Sülûk Kasidesi'ni okuyacağız.



EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz
(sav)’in mucize-i ahlâkını beyân eden; “Şifa-i Şerif” isimli
eser ışığında derslerimize devam ediyoruz.

Cenâb-ı Hakk’ın (cc) Resul-i Ekrem'in (sav) şânını yüce
kılması, kendi katındaki şerefini açıklaması, O'nu (sav)
"Şâhit" olarak niteleyerek övüp yüceltmesi, Resûl-i Ekrem'e
gönül okşayan hitâbı konusunun ardından
Peygamberimiz'in (sav) yüce değerine yemin etmesi
nüktesini işliyoruz.

Tecvid konularına başladığımız İrfan Meydanı İleri
Seviye kursumuzda; çocuklarımızla meal gunne ve bilâ
gunne konularının yanı sıra he zamirini işledik.

Aynı zamanda öğrencilerimiz; zamir, lafzatullah, med
harfleri ve uzatmalar ile kalın harfleri Hatice Meryem
Sertbaş Hocamızın hazırlamış olduğu sunumlar ve
yarışmalar eşliğinde eğlenerek öğrendiler.

Hüccetü’l-İslâm İmam Gazâli Hazretleri'nin en
önemli eserlerinden biri olan İhyâu Ulûmi’d-Dîn’in

bir özeti mâhiyetindeki Kimyâ-i Saâdet eserinde
Mühlikat bölümünü işlemeye devam ediyoruz.

 
Üçüncü Rükün'de yer alan Birinci ve İkinci Asıl
konularının ardından Melike Ünal Hocamızın

rehberliğinde "Konuşmadaki Zararları Kaldırmak ve
Dilin Âfetleri" konusunu detaylarıyla öğrenmeye

gayret ediyoruz.  



EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ

Yasin Özçimi Hocamızın eğitmenliğinde
neyin perdeleri ile tanışan öğrencilerimiz ses
çıkarma etüdleri yaptılar ve Neva Perdesi ile

Rast Perdesi arasındaki seslere çalışıp Rast
makamı ilahîleri meşk ettiler. 

 
Sırada Neyzen Emin Dede'nin Beyâti Peşrev

eseri eşliğinde perde parmak etüd
çalışmaları bulunuyor.

Nîm sofyân, semâî, sofyân, Türk aksağı, Türk aksağı
evferi ve yürük semâi usûllerini işlediğimiz "Çocuk
Ritim" kursunda miniklerimizle bireysel ritim
egzersizlerinin yanı sıra grup olarak ritim ve beden
koordinasyon egzersizleri yaptık. 

Sadık Efendi Tekkesi'nde devam eden kursumuzda
öğrencilerimiz, Mert Nar ve Harun Cura Hocalarımız
tarafından başlangıcı verilen şarkıları ve ritimleri
tamamlama çalışması yapacak, aynı zamanda küçük
usûllerimizden devr-i turan şarkılarını öğrenecekler.

Huriye Yıldırım Hocamızın eğitmenliğinde
düzenlediğimiz "Osmanlı Türkçesi Başlangıç Seviyesi"
Kursumuzda Osmanlı Türkçesi ve Alfabesi hakkında
bilgi sahibi olduktan sonra okutucu harfleri
tanıyarak örnek metinler üzerinden okumalar yaptık.  

Kef Harfi ve nevilerini gördüğümüz kursumuzun
devam eden derslerinde; Tâhirü'l Mevlevî'nin (ks)
Peygamberimiz'in (sav) Hayatı isimli eseri eşliğinde
eklerin yazımını ve uygulamasını göreceğiz.



EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ

Vurmalı çalgıların teorik temel kavramları ile
başlayan dönem dersimizde; Mert Nar Hocamızdan

nota değerlerini ve sus işaretlerini dinledik. 
 

Akabinde Nîm sofyân, semâî, sofyân, Türk aksağı ve
Türk aksağı evferi usûllerinin şekli, velvelelerinin

teorisi ve icrâsı ile devam eden kursumuzda, yürük
semâi ve sengin semâi usûllerini işleyeceğiz.

Sadık Efendi Tekkesi'nde düzenlenen Kânun
kursunda öğrencilerimiz, öğrendikleri basit
makamlardaki eserlerin tekrarını ve solfejini
yaptıktan sonra yeni makamlar ile tanıştılar. 

Ardından deşifre ettikleri eserleri notası ile
okuyarak eser icrâsı yaptılar.

Bona çalışmalarıyla başlayan Türk Mûsikîsi
Nazariyat ve Solfej kursunda katılımcılarımız,
Harun Cura Hocamız'dan "Notalarda Uzatma
Noktası" konusu örnekler eşliğinde öğrendiler.

Bununla birlikte rast, mâhûr ve uşşak makamı
eserlerin icrâ edildiği eğitimimiz, segâh, hüzzam ve
hicaz başta olmak üzere buselik, nihâvend ve kürdî
makamı eserlerin icrâsı ile devam edecek.



İRFA ETKİNLİKLERİMİZ

İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceğimiz Şeb-i Arus
Etkinliklerimiz, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da zengin içeriğiyle katılımcılarını

bekliyor.

Ebru, çini, cilt, keçe ve tezhib
eserlerinin sergileneceği "Şehnaz

Gelenekli Sanatlar Sergisi'nde İRFA
eğitmenlerimiz ve öğrencilerimizin
yanı sıra Sünbül Efendi Ebrihânesi,
vakfımızın eğitmenleri ve misafir

sanatçılarımızın eserleri de yer alacak.

7-17 Aralık tarihleri arasında İRFA'da
düzenleyeceğimiz sergiyi ücretsiz

olarak ziyaret edebilirsiniz.

7-17 Aralık Tarihleri Arasında 
İRFA Şeb-i Arus Etkinliklerinde Buluşalım!



İRFA ETKİNLİKLERİMİZ

"Sema Nedir Bilir misin?" programları
çerçevesinde Ömer Faruk Erdem, semâ
meydanının kısımlarını, semazenlerin bizlere
ayna tutuşunu ve mânen kendi hâllerimizi
onlardan nasıl izlediğimizi bizlerle paylaşacak.

İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'nde
7-17 Aralık tarihleri arasında her gün 10.00, 11.00
ve 14.00 saatlerinde gerçekleştirilecek programa
ücretsiz katılım sağlayabilirsiniz.

Şeb-i Arus Etkinlikleri münasebetiyle; 
 7-12 Aralık tarihleri arasında saat 18.00'de 

 İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür
Merkezi'nde Mevlevî Âyinler Topluluğu

tarafından icrâ edilecek meşk
programlarına biletinial.com üzerinden

temin edeceğiniz biletlerle katılım
sağlayabilirsiniz.

 
 

İRFA Şeb-i Arus Etkinlikleri

Mevlevî Âyin-i Şerifi esnasında âyinin her bir
selâmı ve aşamalarındaki remizlerin ne anlama
geldiğini Postnişin M. Fatih Çıtlak'tan
dinleyeceğiz. 

İDTMAUT Meydan Meşkleri Bölümü tarafından
13-17 Aralık tarihleri arasında 18.00-19.30
saatlerinde İRFA'da düzenlenecek Meâli-yi Semâ
programına katılım için "biletinial.com" adresini
ziyaret edebilirsiniz.



İRFA ETKİNLİKLERİMİZ

Diyanet İşleri Başkanlığı Emekli Vaizi Ahmet Özkan ile
Tefsir Sohbetleri programımızın 54. bölümünde; Bakara
Sûresi 67-74. ayet-i kerîmelerin tefsîri üzerinde durduk.

3-24-31 Aralık tarihlerinde saat 19.00'da yayınlanacak
programımızı, "İrfan Medeniyeti" YouTube kanalımız
üzerinden izlemeye devam edebilirsiniz.

Kur'an-ı Ker�m'den
tezh�be, keçeden
mûs�kî dersler�ne 
13 branşta İRFA 
Güz Dönem�
Eğ�t�mler�m�ze 
 devam ed�yoruz. 

İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'nde  
3-24-31 Aralık Cuma akşamları 20.30'da, 5-19-26 Aralık Pazar günleri
ise 14.30'da Mevlevî Âyinler Topluluğu tarafından icrâ edilecek Semâ

Mukâbelesi programlarımıza katılım sağlayabilirsiniz.
 

Fiziki mesafe kurallarına uygun oturma düzeni ile gerçekleştirilecek
programlar için ücretsiz davetiyeyi İrfan Medeniyeti Araştırma ve

Kültür Merkezi'nden temin edebilirsiniz.



İRFAN OKUMALARI: ÇOCUKLAR İÇİN

“Sizin en hayırlı olanınız, ahlâkı en güzel olanınızdır.”
hâdis-i şerîfinden hareketle kaleme alınan ve içinde
bulunduğumuz Aralık ayında okuyucusu ile buluşan
eser,  Peygamber Efendimizin (s. a. v.) sünnetlerini
hayatına uygulayan bir seyyar satıcının hikayesini

anlatıyor. Jenny Molendyk Divleli'nin yazdığı, Şeyma
Akman'ın çizdiği okul öncesi çocuklarımıza yönelik

kitap 36 sayfa.
 

Kitaptaki kahramanımız Ahmet, tıpkı bizler gibi bir
güne başlıyor. Günün sürprizleri, heyecanları,

kolaylık ve zorlukları onu bekliyor. O, sadece bir
bardak portakal suyuyla çıkmayacak karşımıza. Çok

sevdiği Peygamberimizin (s. a. v.) örnek
davranışlarını da bizlere aktaracak.

O'nun gibi gülümsemeyi,
O'nun gibi çalışmayı,

O'nun gibi komşularını düşünmeyi,
Onun gibi yardımsever olmayı, canlılara saygı

duymayı, iyiliksever olmayı, sevgi dolu olmayı, azîmli
olmayı gösterecek..

 

Mevlâna Celâleddin Rûmî Hazretlerinin, Mesnevî- Manevî
isimli eserinde yer alan, içinde derin anlamlar barındıran
temsili hikayeciklerden uyarlanmış 10 masal bulunan set

içindeki 5 masal kitabı el yazılı, 5 masal kitabı da düz yazılı
olarak Timaş Çocuk Yayınları tarafından hazırlandı. 

 
 Dostluk, Öğüt, Komşuluk, Ziyaret, Üzüntü, Dayanışma gibi

kavramların işlendiği, 1-2. sınıf öğrencilerinin okuma seviyeleri
gözetilerek pedagojik kriterler doğrultusunda hazırlanan masal

setini sevgili çocuklarımızın Mevlâna Celâleddin Rûmî
Hazretleri ile tanışmasına vesile edebilirsiniz.

TAZE PORTAKAL SUYU

Mevlânâ'dan
Masallar 

https://timas.com.tr/katilimci/jenny-molendyk-divleli-98822b3e-8c93-eb11-8134-00155d001579
https://timas.com.tr/katilimci/seyma-akman-17e8116d-a917-ec11-8138-00155d001590


İRFAN OKUMALARI: YETİŞKİNLER İÇİN 

.Fîhi Mâ Fîh , Arapça sözcük karşılığı "ne varsa içindedir" mânâsına gelen,
Hazreti Pîr Mevlânâ Celâleddîn Rûmî'nin meclislerindeki

konuşmalarının, oğlu Sultan Veled (k.s) veya müritlerinden biri
tarafından yazılarak, sonradan bu notların bir araya getirilmesiyle

meydana gelmiş bir eserdir.
 

 Fîhi Mâ Fîh , bu ilâhî boyuttan uzanan hikmetler yumağından örülmüş
bir kaftan ve rabbânî bir ilhamdır. Merhum Ahmed Avni Konuk’un,
Farsça aslından yapmış olduğu bu ilk tercüme eser merhum Selçuk

Eraydın’ın titiz ve zahmetli çalışmasıyla İz Yayıncılık tarafından
istifademize sunulduğu için medyûn-u şükranız. 

Sipehsâlâr, Mevlevîlik tarihinin Sultan Veled’in İbtidânâme’sinden sonra ilk
menâkıbnâme türündeki eser sayılan Risâle-i Sipehsâlâr be-Menâkıb-ı

Hüdâvendigâr’ı ile tanınır. Eserin özellikle Mevlânâ Hz'leri ile ilgili bölümü
bizzat şâhit olduğu olayları aktarması bakımından ayrı bir husûsiyet

taşımaktadır.
 

Üç bölümden oluşan Risâle-i Sipehsâlâr’ın ilk bölümü Sultânülulemâ
Bahâeddin Veled (k.s)’ya ikinci ve en geniş bölümü Mevlânâ Celâleddin Rûmî
(k.s)'ya, üçüncü bölümü ise Hz. Pîr’in dostlarına ve ondan sonra mâkâmında

bulunan Çelebilere ayrılmıştır.
 

Küçük yaşlardan itibaren Bahâeddin Veled Hazretlerinin meclislerine devam
etmiş ve kırk yıl kadar Mevlânâ Hazretlerine hizmet etmiş olan Ferîdûn b.

Ahmed Hazretlerinin bu eserde keramet, sema’, aşk, vecd, tevhid, ittihad, havf,
reca gibi seyr-i süluktaki hâller de açıklanmaktadır.

 
Eserin müellifi Ferîdûn b. Ahmed (k.s) vasiyeti üzerine Bahaddin Veled Hz ile

Hz.Pîr'in ayak ucuna defnedilmiştir.

Sadık Yalsızuçanlar’ın ustalıklı kaleminden "Diyamandi" yani Yaman
Dede, bir arayıştan ibaret olan insanın kâinat kadar büyük bir

mutluluğa ermesinin hikâyesi…
 

Yaman Dede, bir aşk erbabı … Hz. Pîr Mevlânâ Celâleddîn Rûmî'nin
Mesnevî'sinin;

 “Dinle, bu ney neler anlatıyor? Ayrılıklardan nasıl şikâyet ediyor?” 
 

beyitleri ile karşılaştığında yanmaya başlıyor ve bambaşka bir âleme göz
açıyor. Artık kendini kalbini tanımaya, anlamaya, bilmeye adıyor. Ve
yalnızca O’nunla can buluyor…

 
Ayrılık acılarıyla şerha şerhâ olmuş bir kalb ve O’ndan gelen her şeyi
güzel, O’ndan gelen her acıyı tatlı bulan bir gönül sahibi Yaman Dede.

 Eserin zât-ı âlileriyle ünsiyet peydâh etmeye vesile olmasını niyâz ederiz.



İnsan ve İrfan Vakfı

Telefon: 0 (212) 589 21 00
Mobil   :      537 522 51 81
                 542 549 28 12

       530 473 13 55
      

Adres    :  Sümbül Sinan Mah. Koca Mustafa Paşa Cad.No:147 Fatih/İSTANBUL
E-posta : bilgi@insanveirfan.org
Bülten aboneliğinden çıkmak için e-posta içindeki unsubscribe linkine
tıklayabilir veya bu e-postayı yanıtlayarak bilgi verebilirsiniz.

 

Devlet himayesindeki çocuklarımızın ebeveyn şefkatinden mahrum kalmadan ev ve aile
ortamında büyüyüp gelişmeleri için maddi ve manevî tüm ihtiyaçlarını karşılama misyonu ile

yola çıkan Umut Evi İstanbul Derneği, ilk günkü heyecanla çalışmalarını sürdürüyor.
 

Umut Evi İstanbul Derneği etkinlikleri kapsamında çocuklarımız, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra
kültürel ve sosyal alanda da oldukça aktif bir ay geçirdiler.

 
İDTMAUT'un düzenlediği sema programına katılım sağlayan miniklerimiz, Kızılay Haftası

münasabetiyle Kızılay kepi hazırladılar. 
 

Hikâye kitapları ve bilim çocuk dergileri eşliğinde kitap okuma etkinliğine devam ederken,
kurumlar arası voleybol turnuvasında finale kalarak spordaki başarılarını da gözler önüne serdiler. 

Umut Evi İstanbul Derneği

0539 939 36 06 @umutevistanbul

http://email.mailgun.insanveirfan.org/u/eJxlzEsOwiAQANDTlCUZZijQBQvF9B7DrxKVJlhNvL3ufQd42StXEWERzSOgAgKlAAGsVHJBohDmdVVuCZczThoe3O7bq8vWn9zfpY3KXe5jE1cfyZpkKLIFzbm65Io21ZqcIs06ZTH8nsrR-o0__Kv-isNPePoCe4Yrrw

