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İnsan ve İrfan Vakfı
AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

Mübarek üç ayların kapısını açtığı; seyyiâtları, kulluktaki noksanlıkları arz etmenin hasenâta ve
dahî yakınlığa kalbetmesi için rağbet gördüğü aya erdik elhamdulillah. Regâib Kandili ile iki
cihânın Serveri Efendimiz sallâllahu aleyhî vesellem’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya,

oradan da huzûr-i Bârî’ye Mîrâç ettiği Mi’râc Kandilini misafir eden Recep ayı ile şereflenen
Şubat ayı manevî bir şölen gibi.

Sadr-ı cemî’ mürselîn

Sensin Yâ Rasûlallâh

Bedr-i eflâk-i yakîn

Sensin Yâ Rasûlallâh

Nûrun sirâc-ı vehhâc

Âlemler sana muhtâc

Sâhib-i tâc u mi’râc

Sensin Yâ Rasûlallâh
 

 [Aziz Mahmud Hüdai (k.s)]

Receb-i Şerîf ile anılan rahmet ve bereket gibi, Şubat ayı da İslam dünyasında duruşları, fikirleri
ve aksiyonları ile mücâhede eden İslam önderi birçok önemli şahsiyetin bu ayda şehit

edilmesiyle Şehâdet Ayı olarak da anılmaktadır. 
 

İskilipli Atıf Hoca, İmam Hasan El-Benna, Mahmud Es'ad Coşan Hocaefendi, Şeyh Es’ad Erbili
Hazretleri ve daha niceleri gibi şehit edilen zevât ile Şubat ayında âlem-i cemaâle göçen

milletimizin ve ümmetimizin üzerinde hakkı olan tüm zevâtı rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.

Ruhları şâd, menzilleri mübarek olsun.



Receb

Receb-i şerîf ayı savaşmanın haram

kabul edildiği dört aydan birinin adı olup

dinî geleneğimizde önemli yeri olan Üç

Aylar'ın ilkidir.

H.crî ayların yed�nc�s�.
Kel�me anlamı "tâz�m göstermek"

ُهمَّ بَاِرْك َلَنا فِي َرَجَب َو َشْعَباَن َو بَلِّْغَنا اَللّٰ

.َرَمَضاَن

 

Hudâyâ izzetin hakkı dile aşktan
letâfet ver

Bulam tâ zevk-i tevhîdi dimâğımda
halâvet ver

Bizi kurtar alâyıktan halâs eyle
halâyıktan

Yenâbi'-i hakâyıktan şurba liyâkat ver 
Sivâdan et bizi bîzâr, seninle edelim

bâzâr 
Silip mir'ât-ı kalbimiz sefâ vü hem

tahâret ver

“Allâhʼım! Receb ve Şâban’ı bize mübârek

eyle! Bizi Ramazan’a kavuştur (mülâkî eyle)

 

Dağların dağlara, gecelerin diğer

gecelere, ayların diğer aylara üstün

tutulduğu, ilâhî lütuf bakımından daha

fazla ikrama mahzar olduğu Cenâb-ı

Hakk’ın bir rahmet tecellîsi şüphesiz.

Enbiyâlar Serveri Efendimizin, Receb-i

Şerîf ayına girerken buyurduğu dua da

hepimiz adına bambaşka bir rahmetin

lütfûdur muhakkak: Şemseddin Sivâsî (k.s)

Hazretlerinin dua mâhiyetindeki

nutk-u şerîfinden hisse-mend

olmaklığımız, Receb-i Şerîf ayının

bereketinden nasipdâr olup;

hayatımıza te'sir edecek ve

atlayamadığımız eşiklerden

geçirecek ay yaşamamız müyesser

olsun.

 



Mi'rac

Mi‘râc kelimesi ile yapılan

terkipler (m. ’râcnâme, m�’râchân,

m�’râc bahr� vd) ve mi’râcı konu

alan eserler (mi’râciyye ve kitab-ı

mi’râc (manzum veya mensur

eser), mi’râcciyye (Türk

mûs�kîs�nde b�r form)

medeniyetimizin bu mucizeye her

vechesi ile ihtimam ettiğinin en

bâriz numuneleri olarak -

elhamdulillah - manevî dünyamızı

beslemeye devam etmektedir.

M�’rac sadece kand�l
olarak kutlanagelen b�r
gece olmakla kalmamış;
edeb�yat ve sanat �ç�nde
münfer�t b�r sınıf olarak
z�kred�lm�şt�r.

Bursalı Saf�ye Hatun'un 1888 yılındak�

vakf�yes� gereğ� Bursa Hoca

Musl�h�dd�n Cam��’nde her M�raç

Kand�l�’nde okunan eser�n günümüzde

1,5 saatl�k bölümü �cra ed�lmekted�r.

Kadîm geleneğ�m�z� �hyâ etme

gayret�nde olan vakıflara, derneklere,

hulâsa; güzell�ğ�n devamına gayret

eden ümmed-� Muhammed’�n her b�r

ferd�ne duacıyız.

B�rçoğumuzun belk� �lk kez

duyacağı b�r b�lg�y� de arz etm�ş

olalım: Türk d�nî musîk�s�n�n en

mutantan (görkeml�) ve uzun

eser�, bestes� ve güftes�

Kutbünnâyî Osman Dede’ye a�t

olan m�’râc�ye; dört saat süren

�crâsı �le Batı müz�ğ�nde en fazla

üç saat süren opera �le

karşılaştırıldığında yüzyıllardır

hâlâ aşılamamıştır. Böyle b�r

eser�n manev� m�rasçıları

olmaktan şerefyâbız. 

S�z değerl� gönüldaşlarımız �ç�n
hem geçt�ğ�m�z aya a�t faal�yetler�
hem de Şubat ayı �ç�n
planladığımız faal�yetler�m�z�
bülten�m�z�n �lerleyen sayfalarında
özetlemeye çalıştık.

Mübarek üç ayların  bereket�nden
vatanımız ve m�llet�m�z �ç�n gayret
eden;  dünyanın dört b�r yanında
�'lâ-y� kel�metullah mücahedes�
veren ve Resul- Ekrem yolunda b�r
ömür geç�rme derd�yle yaşayan
ümmed-� Muhammed (sav)'�n her
b�r ferd�n�n nas�pdar olmasını, bu
mübarek ayların mahza hayr
olmasını n�yâz eder�z.



Hüsn-i Hat
Ebru
Ebru - İhtisas
Katı'
Minyatür
Tezhib
Geleneksel El Nakışları
Anadolu Selçukluları Geometrik
Desen Analizleri 1 - 2

Osmanlı Türkçesi
Farsça
Osmanlı Dînî Düşüncesine
Işık Tutan Tasavvuf
Metinleri Okuması

Vurmalı Çalgılar
Ney
Tanbur
Kânun
Çocuk Ritim 
Türk Mûsikîsi
Nazariyatı ve Solfeji

Kur'an-ı Kerim 1 - 2
Tefsir
Siyer-i Nebî
Kimyâ-i Saâdet
Esmâü'l Hüsnâ ile Münâcat
Akâid
Şifâ-i Şerif
Fıkıh
Peygamberler Tarihi
El Fethu'r Rabbâni
Marifetnâme

GELENEKSEL EL SANATLARI

 LİSÂN

İSLÂMÎ İLİMLER MÛSİKÎ

30 Branşta

47 Sınıfta 

Bahar Eğitim Dönemimize

başladık



İRFA 
Bahar Dönemi Eğitimleri

Geleneksel El Sanatları ve Mûsikî kategorilerinde toplam 7
branşta, 26 sınıfla, 175 öğrenciye yönelik sunacağımız
eğitimlerin mülâkatları 8 eğitmenimizin rehberliğinde, 6
Şubat Pazar günü tamamlandı.

Bahar Eğitim Dönemi'nin ilk dersini 7 Şubat'ta işleyerek
birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.



Eğitim Faaliyetlerimiz
Geleneksel El Sanatları

Dopdolu geçen bir Ocak ayını geride bıraktık. Bir yandan
Bahar Eğitim Dönemi hazırlıklarımızı heyecanla
sürdürürken diğer yandan Geleneksel El Sanatları, Mûsikî,
İslâmi İlimler ve Lîsan kategorlerindeki eğitimlerimize
büyük bir şevkle devam ettik. 

Yeni 
Döneme
Hazırlanırken



Eğitim Faaliyetlerimiz
İslamî İl�mler / L�san

Kitabe ve Mezar Taşı Okumaları kursumuzda 

Ahmed Bîcan Hz'nin bütün Türk-İslâm
âleminde şöhreti günümüze kadar devam
eden en mühim ve en hacimli eseri olan 

Envârü’l-âşıkīn isimli kitabından okumalar
yaptık.

Kadim Eserler Atölyemizin "Marifetnâme"

kursunda; İbrahim Hakkı Erzurumî
Hazretlerinin tasavvuf, ahlâk, kelâm ve fıkıh
gibi ilimlerle; aritmetik, geometri, astronomi,
fizyoloji ve psikoloji gibi disiplinlere dair
dönemindeki bilgi ve kültürü etraflıca
kapsayan ansiklopedik nitelikteki eseri
Mârifetnâme'nin ikinci fen/dördüncü bab
konuları arasında yer alan "Vücutta Bulunan
Kuvvetler" meselesini işledik.

Kursumuz müfredatı kapsamında sadece
ikinci fen konuları bulunmaktadır.  Bahar
Eğitim Dönemi boyunca 13 hafta içerisinde
aşağıdaki konular işlenmesi planlanmıştır:

1) İnsan Bedeni Anatomi (Teşbih) 

2) Teşrih (Anatomi) İlminin Faydaları
3) Beden ve Canın Başlangıç ve Sonu
4) Bedenin Muhafazası
5) İnsan Bedeninin Başlangıç ve Sonu
6) Hayvani Ruh’un Bedendeki Bazı
Tasarrufları
7) Beden ve Canın Düşüş ve Yükseliş Halleri
8) Ruh’un Devamlılığı
9) Canın Kıymeti
10) Bitki ve Hayvanların Canlı Oluşu
11) Bedenin Değişmesi
12) Anne Misali Olan Dünya Terbiyesi
13) İnsan Ruhu ve Ruhun Bazı Halleri

Envârü’l-Âşıkīn Okuması

İslami İlimler ve Lisan
Kategorilerinde toplam 15
branşta eğitimlere devam
ediyoruz

Ahmed Bîcan (k.s), 15.yy'da ömür sürmüş, Hacı Bayram Velî (k.s) Hazretlerinin mânevî terbiyesine nâil
olmuş, âlim, mütercim ve nâsirlerindendir. Muhammediyye adlı manzum eseriyle tanınan Yazıcıoğlu
Mehmed Hazretlerinin kardeşidir.

https://islamansiklopedisi.org.tr/envarul-asikin
https://islamansiklopedisi.org.tr/envarul-asikin


İRFA Etkinlikleri

Mevlevî dervişleri, Semâ’nın dışında pek çok vesileyle sohbet
ve zikir toplantılarında cem olurlardı. Âyîne-i Mevlevî
programında bu geleneğe atıfta bulunularak Mevlevîlik
yolunun ihyâ geceleri halkın katılımına açık şekilde yeniden
icra edilmeye başlıyor.

Şubat ayı içerisinde Perşembe akşamları saat 19.30'da İRFA'da
düzenlenecek programlara ücretsiz katılım sağlayabilirsiniz.

İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'nde Şubat ayı boyunca gerçekleştirileceğimiz

Semâ Mukabelesi, Meşk ve Âyine-î  Mevlevî programları çerçevesinde yine izleyicilerimizle

bir arada olacağız.

Ahmet Özkan ile Tefsir Sohbetleri
programını her Cuma saat 19.30'da
İrfan Medeniyeti YouTube
kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Bir Gelenek

Yeniden

İhyâ

Ediliyor



4 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında her Cuma 20.30 - 22.30 saatlerinde Zoom
üzerinden düzenlenecek atölyede; insanın mayalanması, Anadolu mayasının ifade
ettiği anlam, Ahmed Yesevi (ks), Yunus Emre (ks), Muhyiddin-i Arabî (ks), ve Hz.

Mevlâna başta olmak üzere Anadolu'yu irfanıyla mayalayan aşk sultanlarının;

mâneviyat, fikir ve sanat dünyamıza büyük tesirleri üzerine konuşulacak. 

5 haftayı kapsayan atölyeye katılım için "0555 107 13 33" Whatsapp numarası ile

iletişime geçebilirsiniz.

Tavsiye
Ettiğimiz

Etkinlikler

 Sadık Yalsız Uçanlar ile
"Anadolu Mayası Atölyesi"
Şubat ayında Netyazı 'da!

İstanbul Devlet Türk Müz�ğ� Araştırma ve Uygulama Topluluğu tarafından Şubat ayı
�çer�s�nde �crâ ed�lecek Âs�tâne Meşkler�, Meâl�-y� Semâ, Mevlevî Mukabeles� ve
Devrân-ı Şer�f program b�letler� �ç�n "b�let�n�al.com" adres�n� z�yaret edeb�l�rs�n�z.



İrfan Okumaları: Çocuklar İçin

Çocukların geçmişi değerlendirmesi, mucitlerle
tanışması ve onlardan ilham almasını sağlayan
önemli buluşları anlatan 10 kitaptan oluşan seri,
eğlenceli karikatürleriyle de dikkat çekiyor. 

Her kitabın arkasında yer alan sözlük, çocuklara
buluşlarla ilgili kavramları anlamalarında
yardımcı oluyor. Çocukları bilimle, bilim
insanlarıyla ve onların çalışma şekilleriyle
tanıştırıyor.

"Buluşlar ve Serüvenleri" serisi insanlık
tarihinde çığır açmış bir çok buluşun

hikâyesini eğlenceli karikatürler
eşliğinde anlatırken öğreten, keyifli,

sürükleyici bir kitap dizisi.

Geleceğ�n muc�tler�n�n geçm�ş�n muc�tler�n� b�lmes� ve çocuklarımızın sebep-sonuç
�l�şk�ler�n� örnekler üzer�nden daha rahat algılaması �ç�n m�zahî res�mlerle bezenm�ş k�tap

ser�s� T�maş Çocuk tarafından 2010 - 2022 yılları arasında 7 baskı yapmış, El�f Kıral'ın
tercümanlığında İng�l�zce'den Türkçe'ye çevr�lm�şt�r.

Sadece 2.ve 3. sınıfa giden
çocuklarımızın değil, ebeveynlerin

de keyifle okuyacağı kitaplar
münferit veya set olarak temin

edilebilmekte

Elektrik, Sayılar, Gemiler, Para, Uçaklar, Trenler de serinin diğer kitapları.



İrfan Okumaları: Yetişkinler İçin

Varlığın eyle zâ�l,
Olagör Hakk'a vâsıl,

Geç katreden ey gāf�l,
Bahr�le Ummân gels�n!

Azîz Mahmûd Hüdâî Hazretler�'n�n 255 kadar
nutk-u şerîften, ruba� ve kıt'alardan oluşan
D�vân-ı İlâh�yât'ında m�'rac �le �lg�l� çok sayıda
nutuk yer almaktadır.

Celveti Pîri Azîz Mahmûd Hüdâî Hazretleri (k.s) bu eserde,

Peygamber Efendimizin (s.a.v) kutlu doğumunu ve
mîrâca yükselişini anlatmaktadır.

Dört bölümden oluşan eserde Efendimizin (s.a.v) ruhlar
âlemindeki varlığı, dünyaya gelişi, miraca yükselişi ve
farklı mucizeleri anlatılmaktadır.

Herkesin istifade etmesi için sadeleştirilen bu eser,
Hâcegân Yayınları tarafından yayımlanmıştır.

İsma�l Hakkı Bursev� (k.s) Hazretler�, M�'rac�ye �s�ml�
eser�nde Resulûllah Sallallahu Teâlâ Aleyh� ve
Sellem'�n İsra ve M�'rac yolculuklarını tasavvufî b�r
anlayışla ele almaktadır. 477 bey�tten oluşan bu
manzum eser günümüz harfler�ne aktarılarak
okuyucuya sunulmuştur. 

Rûhu'l-beyân �s�ml� tefs�r�n müell�f�
olan İsmâ�l Hakkı Bursevî (k.s)
Hazretler�n�n 100'den fazla eser�
bulunmaktadır.  Bütün tasavvufî
çevrelerde gen�ş kabul görmüş,
b�rçok eser� basılmış ve yaygın
b�ç�mde okunmuştur.
Celvetîyye'n�n Pîr-î Sânîs�, (Azîz
Mahmud Hüdâ� (k.s)'dan sonra
�k�nc� pîr�) kabul ed�l�r.

Ey katrey� Ummân eden,
Ey nutfey� �nsân eden,

Ey dertlere dermân eden,
Senden meded, Senden meded.

Ayrıca met�n sadeleşt�r�lerek tercüme ed�lm�ş ve her
babın sonunda şerh� yapılmıştır. B�r ter�mler
sözlüğünün de eklend�ğ� çalışmada eser�n or�j�nal
metn� yanında İsra ve M�'rac hakkındak� had�s-�
şer�fler� kapsayan gen�ş b�r bölüm de yer almaktadır.



KIZILAY
TÜRK 

Türkiye sınırında yaşanan son olaylar neticesinde 4,5 m�lyona

yakın �nsan İdl�b’e doğru göç etmiş ve bu göçler sonrasında

yaklaşık 1.150 kamp kurulmuştur. Canını kurtarma uğruna her

şeylerini geride bırakan 1 m�lyon insan, buldukları bir zeyt�n

ağacının d�b�nde yaşam mücadelesi vermeye çalışmaktadır.

Bu zorlu kış şartlarında, derme çatma brandalarda, kamplarda, zeytin ağaçları altında yaşam

mücadelesi veren ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla b�r konaklama ev� bağışlayab�l�r

veya arzu ed�len tutarda katkıda bulunarak bölgedek� masumlara yardım el�

uzatab�l�rs�n�z.

Bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış tahsilât sistemi ve bağış hesaplarından (Banka Hesap

Numaraları),

Türk Kızılay internet sitesi üzerinden Kredi Kartı kullanarak elektronik işlemle,

168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından,

Tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 numaralı Türk Kızılay Posta Çeki hesabından,

Ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden bağış yapabilirsiniz.

İnsan ve İrfan Vakfı

Telefon :  212 589 21 00
Mobil   :  537 522 51 81

    530 473 13 55
    542 549 28 12
      

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.

www.kizilay.org-.tr

İdlib Acil

Konaklama

Evleri Projesi

Kızılay'a Nasıl Bağış Yapabiliriz?

http://www.kizilay.org.tr/bagis-yontemleri/banka-yolu-ile-bagis/21
https://www.kizilay.org.tr/Subeler

