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İnsan ve İrfan Vakfı
AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

Göründü hilâl-i mâh-ı Ramazân
Rahmet-i Rahmân'a nihâyet mi var
Temevvüc etmede deryâ-yı Gufrân
Kerem-i Kerîm'e bidâyet mi var

 

Yâ Rab ne saâdet ne kerâmetdir
Arş'dan ferşe kadar ne şerâfetdir
Nûr-ı tevhîd ile münevver olan

Ümmet-i Muhtâr'a zelâlet mi var
 

Dürre-i tevhîdi hâmil olanlar
Bu bahr-ı tevhîdde dürri bulanlar

Kemâl-i îmâna mâlik olanlar
Zevk-i ma'nevîden ferâgat mi var

 

Ziyâfet-i Rahmân Lutfî bu mâhdır
İftâr sofrasında sâim âgâhdır

Mağfiret merhamet ne âli-câhdır
Sâim-i lillâhe nedâmet mi var

 

[Alvarlı Efe Hazretleri (k.s)] 



Geldi Hoş Lutf İle Şehr-i Ramazan*
Gelişi, hazırlıkları, teşyî edilişi devlet geleneğine işlemiş; tembihnâmeler, huzur

dersleri, Hırka-i Saadet merâsimleri ile mutantan sûrette icrâ olunmuş;  musıkî ve

edebiyata konu olmakla kalmamış müstakil bir tür olarak hayat bulmuş Ramazân-ı

Şerîf.

Zimem (veresiye) defterlerindeki borçların hayırseverler tarafından silindiği, cerre

çıkan talebelerin, yolda kalmışın, garîb ve gurebânın, eş, dost, akrabanın iftar

sofralarına minnet ile misafir edildiği bir medeniyetin evlatlarıyız elhamdulillah. 

Bugün siz kıymetli gönüldaşlarımızın gayretlerinin bereketiyle kâdim geleneğimizi 

 kabımız nisbetinde devam ettirme gayretindeyiz çok şükür. Geçtiğimiz ay

gönüllülerimizin teveccühleri ile Şâbân ayı hürmetine Sudan'da tığlanan kurbanlar

ihtiyaç sahiplerine teslim edildi, halihazırda devam eden çalışmalarımızla Ramazân-ı

Şerîf ayı içinde de hem aynî hem de nakdî yardımları sahiplerine ulaştırmakla merzûk

olacağız inşallah.

Geçtiğimiz iki sene pandemi sebebi ile camilerde, ilim, zikir ve iftar sofralarında

biraraya gelememenin hasreti ile  erdiğimiz Ramazan-ı Şerîf ayının Ümmet-i

Muhammed (sav)'in her bir ferdi, devletimiz ve milletimiz için mahzâ hayırla,

bereketle ve muhabbetle geçmesini niyâz ederiz.

Safâ geld�n �zzet �le
Dâh� az�m n�met �le

Mü’m�nlere rahmet �le
Şehr-� Ramazan merhaba

[Yunus Emre Hazretleri (k.s)] 

Nûr �le doldu y�ne kevn ü mekân
Geld� lutf �le mubârek Ramazân
Zeyn olup açıldı ebvâb-ı c�nân

Geld� hoş lutf �le şehr-� Ramazân
[Âzîz Mahmûd Hüdaî Hazretleri (k.s)] 



Ramazan

Ramazân-ı şerîf ayı Kur'an-ı Kerîm'in

nüzûl eylediği, Hicret'in ikinci

yılında oruç ibadetinin Ramazan ayı

içinde tutulmasının farz kılındığı

aydır.

Oruç tutmanın farz olduğu h�crî
ayların dokuzuncusu.
Kel�me anlamı "çok sıcak ve
yakıcı"

İslam dünyasında Ramazân-ı şerîf

ayı kendine has ibadet ve taatlerin

vesilesiyle İslâm tarihi boyunca

coşkuyla karşılanan, mânevî iklimin

hüküm sürdüğü müşahhas bir ay

olmuştur.

Zekat, fitre ve fidye borçlarının ödendiği,

aynî ve nakdî infakların, ikramların

arttığı, ruhların mukabele-i şeriflerle

doyurulduğu, teravihlerin neşesiyle safa

bulduğu bir iklime kalbetmiş; edebiyatta

ve mûsikide farklı türlerin ortaya

çıkmasına vesile olarak müminlerin

hayatını bu yönüyle de zenginleştirmeyi

sağlamıştır.

Ramazân-ı şerîfin rahmet ve

bereket mevsimi olarak gelmesi,

sahur ve iftarları bir yemek öğünü

olmaktan ziyâde aynı muhabbette

buluşulan vakitlere dönüştürmüştür.



Ramazan Etkinliklerimiz
Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerîf konulu programlarımızla

izleyicilerimizin ekranlarına misafir olmaya devam ediyoruz. 

Mukâbele-i Şerif

Feyz'ül Furkan

Kurra Hafız Yusuf Samet Bilkil
Hocamız, Mukâbele-� Şer�f
programı ile her yıl olduğu gibi
bu yıl da Ramazan-ı Şerif ayı
boyunca izleyicilerimizle bir
araya geliyor.

İnsan ve İrfan Vakfı ile Palet Türk
Müziği Okulu ortak yayını olan
programı her gün saat  15.00'te
YouTube kanalımız üzerinden
takip edebilir; yayından sonra
oynatma listesi üzerinden erişim
sağlayabilirsiniz.

Prof. Dr. Hasan Tahsin Feyizli Hocamızın beş yıllık süre
zarfında büyük bir titizlikle hazırladığı,  ilk baskısının
1989 senesinde yapılmasının ardından günümüze kadar
4 milyon nüsha baskıyla en çok okunan "Kur'an-ı Ker�m
ve Tefs�rl� Meâl�" kitabını Ahsen Erol Hocamızın

rehberliğinde işliyoruz

Gösterilen yoğun teveccüh ile katılımcı sayısının üç yüzü aştığı atölyemiz, meal konferansları
minvalinde icra edilmeye kalbetmiştir.



Ramazan Etkinliklerimiz

Ramazan'da Bir Hadis

Vakfımızın  Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Can, Mütevelli Heyet Üyelerimiz; Prof. Dr. Sac�t
Açkıgözoğlu, Yusuf Samet B�lk�l, Hal�l Can, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanat Yönetmeni

Yüce Gümüş, Kıymetli Eğitmenlerimiz; Mel�ke Ünal, Mert Nar, Ayşenur Genç ve Yusuf
Öztürk ile Kl�n�k Ps�kolog Hakan Mutlu'dan yaşamlarında düstur haline getirmeye gayret

ettikleri hadis-i şerifleri dinleyeceğimiz programı YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz
(sav)'in fem-i saadetinden süzülen sözler ve
ef'âlinin kulluk yolculuğumuzda bizler için yol
gösterici bir rehber olması güzelliğinden
hareketle hazırladığımız "Ramazan'da B�r Had�s"
programında konuklarımızdan, hayatlarında
kendilerini en fazla etkileyen hadis-i şerifi
paylaşmalarını talep ettik.



Yolculuk

Tasavvuf ve Tarikatlar

İslam tarihi boyunca bazı kesimler
tarafından eksik ve yanlış bakış açıları
ile yaklaşılarak tartışmalara konu olan
Tasavvuf ve Tar�kât kavramları, 

 aslından farklı anlamlarda kullanılarak
günümüzde de tartışmalara konu
olmaktadır. 

Ferdin varoluşundan
aslına rücû edinceye
kadarki yolculuğundan
hareketle "Yol" ve

"Yolculuk" kavramları

başta  Sırât-ı müstakim
(apaçık, dosdoğru ve hak
yol) kavramı ile
dinimizde, edebiyatta ve
dahî sosyolojiden
psikolojiye çok çeşitli
disiplinlerde zahir ve
bâtın yolculuk nispetinde
müstakil yer bulmuştur.

"Yol", "yolcu olmak" , "yolda kalmak" ve "yoldan çıkmak" gibi kavramların yanı sıra �nsanı,
v�cdanı, mutluluğu, mânev�yatı, toplum ve �nsan ps�koloj�s�n� de konuştuğumuz

program, Ramazan ayı süresince Salı günler� saat 13.30'da YouTube kanalımızda.

Tasavvuf nasıl ortaya çıktı?
Tasavvufun Dönemleri
Peygamber Efendimiz (sas) zamanında tasavvuf var mıydı?
Osmanlı Devleti döneminde tasavvuf ehli nasıl yaşardı?
Medrese - Tekke münasebetleri...gibi sorulara yanıt aradığımız, İskender Cüre ve
Yusuf Öztürk'ün tasavvuf tarihini kişiler, kavramlar ve eserler üzerinden ele aldığı
"Tasavvuf ve Tarikatlar" isimli programımız izleyicilerimizin yoğun teveccühü
vesilesiyle Ramazan-ı Şerif ayında her hafta Cuma akşamları saat 22.30'da
yayınlanmaya devam edecek.

Kl�n�k Ps�kolog Hakan Mutlu ile "Yolculuk" programında; insanın hayat yolculuğunu geniş

bir perspektiften ele almaya çalıştık.



İRFA Ramazan Etkinlikleri

Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde yer alan ve Hâfız Yavuz Gökteke tarafından seslendirilen

dualar "Dua Vakt�" programımız vesilesiyle Ramazan-ı Şerif ayı boyunca her akşam saat
17.00'de İrfan Medeniyeti YouTube kanalımızda izleyicimizle buluşuyor.

Ramazân'da açar güller bu dînin gül-gülistânı
Ramazan'da verir bârı diyânet bâğ u bostânı

Ramazân'da eder ihsân Teâla şânühû ekber
Ramazân'dır bu ümmete hidâyetin nûristânı

Ramazân'da açılur bâb-ı rahmet feyz-i Feyyâz'dan
Döker ümmet-i Muhammed bulur rahmet-i Rahmân'ı

Ramazân'e eden hürmet iki cihân bulur devlet
Görür cennet-i Me'vâ'nın yücedir köşk ü eyvânı

Mey-i vahdet muhabbet-i İlâhi neşr olur bu mâh
Doğar burc-ı hidâyetden kamer-i feyz-i Rabbâni

Görünür Leyle-i Kadr'in mu'allâ kıymet ü kadri
Eder mü'minleri mansûr kereminden kerem kâni

Ramazân-ı Şerîfin bereketiyle İRFA kapsamında hem online hem yerinde de icra edilen
etkinliklerimizde sevgili gönüldaşlarımızla birlikte olmaya devam ediyoruz.

[Alvarlı Efe Hazretleri (k.s)] 



Mevlevî derv�şler�, Semâ’nın dışında
pek çok ves�leyle sohbet ve z�k�r
toplantılarında cem olurlardı. Âyîne-�
Mevlevî programında bu geleneğe
atıfta bulunularak Mevlevîl�k yolunu
�hyâ geceler� halkın katılımına açık
şek�lde yen�den �crâ ed�lmeye
başlandı. 

İRFA Ramazan Etkinlikleri

Nisan ayı içerisinde Perşembe akşamları saat 19.30'da düzenlenecek Âyine-i Mevlevî
programına ve Mevlevî Âyinleri Topluluğu'nun her Pazar akşamı saat 14.30 ile her Cuma
20.30'da icra edilecek programlarına ücretsiz iştirak edebilirsiniz.

Âyine-i Mevlevî

Ramazân-ı şerîfin bereketiyle Hasan Yaşar Beyefendi riyasetinde erkek katılılımcılarımıza
mahsus başladığımız "Osmanlıca Mesnevî Okumaları" programı her Cuma 17.30'da icra
ediliyor.



Tavsiye Ettiğimiz Etkinlikler

Küratörlüğünü Meryem Veli’nin üstlendiği,
serginin galası 27 Mart’ta İstanbul
Boğazı’nda yapıldı. Sergi, ebru, hüsn-i hat,
tezhib ve minyatür sanatlarının en nadide
örneklerini buluşturacak.

Eserler, 14 Nisan 2022 tarihine kadar
İstanbul Kültür Turizm İl Müdürlüğü ve
TİEM’in katkılarıyla, Sultanahmet’te yer alan
Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ne ziyaret
edilebilecek.

İstanbul'un
Hazineleri Sergisi

İslam Medeniyetleri
Müzesi

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan tarafından açılan,
Büyük Çamlıca Camisi
Külliyesi'nde yer alan ve 10 bin
metrekare kapalı alanda
kurgulanan İslam Medeniyetleri
Müzesi, Milli Saraylara bağlı
Topkapı Sarayı ve Saray
Koleksiyonları Müzesi, Türk ve
İslam Eserleri Müzesi, İstanbul
Arkeoloji Müzeleri, İstanbul
Türbeler Müzesi ve Vakıflar Müzesi
koleksiyonlarından seçilen
eserlerle hazırlandı.

7. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar
İslam sanatının gelişimini
yansıtan 800'e yakın eserin
sergilendiği müze, Türk Dokuma
Sanatı, Hz. Peygamber'e Atfedilen
Eserler, İslam Sanatında Mimari
ve Dekoratif Ögeler, İlk Mabet
Kabe, Şam Evrakı, Kur'an-ı Kerim
ve Mahfazaları, İslam'da Bilim,
Berat ve Fermanlar, Hüsn-i Hat,
Tılsımlı Gömlekler, Osmanlı'da
Giyim, Destimal Geleneği,
Sanduka Puşideleri, İslam'da
Fetih, Türk Çini Sanatı, İslami
Sikkeler olmak üzere 15 tematik
bölümden oluşuyor.



İrfan Okumaları: Çocuklar İçin

"Bizim Evde Ramazan" Ramazan ayını
çocuklara anlatmak, coşkusunu
hissettirmek ve oruç ibadetinin önemini
kavramalarını sağlayacak nitelikte bir kitap.
Samimi anlatımı sıcak çizimleri ile
çocukların ilgiyle okuyacakları günlük
tadında bir eser. 

Bizim Evde Ramazan

Timaş Çocuk tarafından yayınlanan Nurhan
Damla'nın minik okuyucuları için kaleme
aldığı eser Ramazân-ı şerifin hânelere
getirdiği heyecanı küçük bir çocuğun
gözlemlemesine dayanıyor. 

Tübitak'ın 2007’den beri erken çocukluk dönemine (3 yaş+) yönelik hazırladığı ,
her ayın 1’inde yayımladığı Merak Minik Dergisinin her sayısı için bir tema
belirlenmekte ve bu tema derginin hedef yaş grubunun özelliklerine uygun olarak
renkli ve eğlenceli çizimlerle işlenmektedir.

Ayrıca her ayın teması eşleme kartları, maket, masaüstü oyunu, maske gibi eklerle
desteklenmektedir.

Yaşamı anlamlandırmak için öğrenme hevesinin yüksek olduğu bu çağlarındaki
çocuklarımıza bilim ve teknolojiyi eğlenerek öğreten Meraklı Minik’in yıllık
aboneliği 50 TL.

Detaylı bilgi için https://merakliminik.tubitak.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Meraklı Minik Dergisi



İrfan Okumaları: Yetişkinler İçin

Yûsuf Sûres� Cenâb-ı Mevlâ tarafından "Kıssaların en güzel�" olarak
�s�mlend�r�lm�şken başka hang� sıfatla tar�f ed�leb�l�r k�?

Okurken el�n�zden bırakamayacağınız Yusuf Sûres� tefs�r�nde Hazret� Yûsuf (a.s.)’ın
hayâtını okurken b�r yandan da kend� hayatımızı da mutaala edeceğ�z.

Erkam Yayınları'nın Ramazan ayına özel %30 indirimle istifadelerimize sunduğu kitaplara
www.erkamyayinlari.com adresinden erişim sağlayabilirsiniz.

12 Şubat 1984’te Medine-i Münevvere'de âlem-i cemâle göçtüğü güne kadar binlerce
tevhid ehlinin yetişmesine vesîle olmuş Sultanü'l-Ârifîn eş-Şeyh Mahmûd Sâmî
Ramazanoğlu (k.s) Hazretleri,  bugün de eserleri ile irşâd etmeye devam ediyor
elhamdulillah.

Ramazân: Kur'an-ı
Azîmmüşşân Ayı

Levh-� Mahfuz'da yazılı �lk sûre Fât�ha
Sûres�'d�r. Dünyâda her b�r muvaffakıyet�n
kapısını; âh�rette cennet kapılarını,
k�tâbullahın esrar haz�neler�n� açan bu sure-�
celîlen�n tefs�r� b�zlere 56 sayfa �ç�nde hed�ye
ed�lm�ş.

Bu sûrenin inceliklerine muhâtap olduğunu
idrak edip; Kur'ân inceliklerine vâkıf olan; bu
sûrenin mânalarını bilip, bununla nice
mânâların kilitlerini açanlardan olmayı niyâz
ederiz.

Mahmud Sami Ramazanoğlu

Kur'an-ı Azîmmüşşân'ın nüzûl ettiği ayda
mukabelelerle kalbimizi beslerken,  beraberinde
okuyacağımız tefsirlerin Ramazan ayının
bereketiyle idraklerimizin de artmasına vesile
olmasını niyâz ederiz. Bu sayımızda Mahmud
Sâmî Ramazanoğlu Hazretlerinin tefsir ettiği iki
sure-i şerîfi henüz tanışmamış olan
gönüldaşlarımıza tanıtmak istedik.



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 Ev� İstanbul Derneğ�, ilk günkü heyecanla çalışmalarını sürdürüyor. 

Bu kapsamda; geliri Umut Evi İstanbul Derneği'ne bağışlanarak çocuklarımızın yararına

kullanılmak üzere düzenlenecek hayır iftarında Çocuk Evlerinde ikamet eden sevgili

evlatlarımız ve kıymetli gönül dostlarımızla buluşma heyecanı içerisindeyiz. 

13 Nisan Çarşamba akşamı düzenlenecek hayır iftar hakkında bilgi almak isteyenlerin 

0 532 265 35 97 nolu telefon üzerinden iletişime geçmelerini istirham ederiz.

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.

Umut Evi İstanbul Derneği


