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“Her gün bir yerden göçmek ne iyi

Her gün bir yere konmak ne güzel

Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş”

 
[Hz.Pîr Muhammed Celâleddin-i Rûmî (k.s)]

 

İnsan ve İrfan Vakfı
AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

Emel ve elem arasında, kevn-ü fesat dairesinde kimisi koşar adım, kimi ağır aksak geçti içinden
2021 senesinin.  Her sabahı yeni bir vesîle bilenlerin himmetiyle, her oluşa nazar edenlerin feyzi
ile kâh aynı mekânda eğitim için buluştuk kâh aynı mahâlde bir derde derman için. 

Dünyayı teşrif eden, hane halkını şenlendiren göz aydını yavruları selâmlarla karşıladık; âlem
değiştiren sevdiklerimizi, medeniyetimizin aklı ve kalbi üzerine yığılanları kaldırarak bize aslımızı
tanıtmaya, bir nesli diriltmeye ömür adayan ulu çınarlarımızı hatimlerle uğurladık.



Cemaziyelâhir

Kelime anlamı “soğuk” ve “kurak” olsa da

Cemâziyelâhir ayının mübarek üç aylara

dokunma mesabesinde olduğumuz bu

güzel günlerinin bereketi ile kalplere

gelen soğukluktan sımsıcak bir

muhabbete; gaflet sebebiyle kurak kalan

kulluğun tevbe ile yeşermeye

kalbedeceği şüphesiz.

H�crî ayların altıncısı.
Kel�me anlamı "soğuk", "kurak"

Hizmete eyle gayreti, hizmet ile al himmeti

 Her dü-cihân bul devleti, cânân cemâlin

gösterir

Olur isen ehl-i edeb, edeb seâdete sebeb

Edeb ile ol müntehab, cânân cemâlin

gösterir 

 

Siz değerli gönüldaşlarımız için
hem geçtiğimiz aya ait faaliyetleri
hem de Ocak ayı için
planladığımız faaliyetlerimizi
bültenimizin ilerleyen sayfalarında
özetlemeye çalıştık.

Gayret kuşağını ve hizmet
gömleğini üzerinden hiç
çıkarmayan gönüldaşlarımızın
maddi & manevî himmetleri ve
dualarının bereketi ile mübarek
üç aylara ermeyi, 2022 senesi
boyunca rabbimizin razı olduğu
işlerde muvaffak olmayı vakfımız,

cemiyetimiz, milletimiz ve
ümmetimiz için niyâz ederiz.

[Alvarlı Efe Hazretleri]



Sünbül Efendi Âsitânesi, Sadık Efendi Tekkesi VE İRFA'da  

öğrencilerimizin yoğun ilgisiyle ebru, tezhib, şukufe, katı',

hüsn-i hat, minyatür, keçe, geometrik desenler  ve

geleneksel el nakışları eğitimlerimize devam ediyoruz.

Eğitim Faaliyetlerimiz
Geleneksel El Sanatları

Geleneksel El Sanatları Kategorisinde
dokuz branşta 
Geleneksel El Sanatları Kategorisinde
dokuz branşta 



Eğitim Faaliyetlerimiz

İslamî İlimler kategorisinde on
dört branştaki eğitimlerimiz

gündüz ve akşam
oturumlarında devam ediyor

İslâmî İl�mler

Güz Dönem� Eğ�t�mler�m�z arasında yer
alan "Tefs�r" Kursumuzda; Şükran Öztek�n
Hocamızın rehberl�ğ�nde Mü'm�nûn Sûres�
44. âyet-� kerîmen�n mânâsını �drâke
gayret ett�k. 

İman ve mâhiyeti konusu ile döneme
giriş yaptığımız "Akâid" Kursumuzda,

Allah'a (cc), meleklerine, kitaplarına,

peygamberlerine iman meselelerinin
ardından; âhiret, kabir hayatı, kıyamet ve
alâmetlerıni Ahsen Erol Hocamızın
anlatımından dinledik.

"El-Fethu'r Rabbanî" eserinden okumalar
yaptığımız Kursumuzda 31. Sohbet'te
anlatılan; Allah-ü Teâla'nın belirlediği sınırların
muhafazası, öfkeyi yenmenin fazileti, yapılan
ibâdetlerin Allah (cc) için olup olmadığının
alâmetleri ile kullara; kitap, sünnet ve
mürşidler aracılığıyla dünyanın ayıp ve
kusurlarının gösterilmesi konularını işledik.

Öğrenc�ler�m�z�n �nterakt�f katılımıyla gerçekleşt�r�len ders�m�zde haftaya 45-
46 ve 47. âyetler�n tefsîr� üzer�nde duracağız. 



İrfa Şeb-i Arus Etkinlikleri

İRFA'da, Şeb-i Arus Etkinlikleri kapsamında; sergi, devrân-ı şerîf, meâli-yi sema, geleneksel
tekke mûsikîsi meşki, konser ve kitap imza günleri vesilesiyle yurtiçi ve yurtdışından gelen
ziyaretçilerimizle bir araya gelerek; Hz. Mevlâna'nın Rabbi ile buluşmayı "düğün gecesi"
olarak ifade ettiği 17 Aralık haftasını "Sema'nın ve Ney'in anlattıklarını" mütalaa ederek ihyâ
etmeye çalıştık. 

İRFA Derv�ş Çey�z�
Müzes� Salonu'nda
serg�lenen;  Sünbül
Efend� Ebr�hânes�,
vakfımızın eğ�tmenler�
ve m�saf�r
sanatçılarımıza a�t
eserler katılımcıların
yoğun �lg�s�ne mahzar
oldu.

Ebru, çini, cilt, keçe ve tezhib alanında
birbirinden kıymetli pek çok eserin
sergilendiği "İRFA Şehnaz Gelenekli
Sanatlar Sergisi"   7-17 Aralık tarihleri
arasında her gün yüzlerce misafirimiz
tarafından ziyaret edildi.



Öğrencilere
Yönelik Sema
Programları

İRFA Şeb-� Arus Etk�nl�kler� çerçeves�nde ayrıca 7-13 Aralık tar�hler� arasında her
gün saat 18.00'de "Geleneksel Tekke Mûs�kîs�" meşk programları �crâ ed�ld�.

 

İDTMAUT Tasavvuf, İrfan ve Meydan

Meşkleri Bölümü tarafından 13-17 Aralık

tarihleri arasında her gün 18.00 - 19.30

saatleri arasında çok yoğun ilgi gören

"Meâlî-yî Semâ" programları düzenlendi.

 

Ömer Faruk Erdem'in sunumuyla

gerçekleştirilen "Sema Nedir Bilir

misin?" programlarına katılım sağlayan;

aralarında Karatay Hürriyet Ortaokulu,

Karatay Belediyesi İmam Hatip

Ortaokulu, İlhan Nuran Keskin

Ortaokulu ve Osmangazi Ortaokulu

öğrencilerinin de bulunduğu yaklaşık

5.000 öğrencimiz, Hz. Mevlâna'yı ve

Semâ'yı daha yakından tanıma fırsatı

buldular.



İrfa Şeb-i Arus Etkinlikleri

Araştırmacı - Yazar Mikail Türker Bal'ın,

14 Aralık'ta düzenlenen "Saray Bosna'da
Mevlevîlik ve Şeb-i Arûs" konulu
konferansında paylaştığı Hacı Hafız
Halid Efendi Hacımuliç'in hayatı, 
 Mevlâna Hazretlerinin Balkanlara
etkisi, Saraybosna'da Mevlevîlik ve
Mesnevihanlık, Saraybosna'yı Kur'an-ı
Kerim hatminin nasıl koruduğunu
konuları yoğun bir ilgi ile izlendi.

Konferansın ardından yazar,
"Mesnevihan: Saraybosna'da Mevlevilik
ve Mesnevihan Hacı Hafız Halid Efendi
Hacımuliç" isimli kitabını okurları için
imzaladı.

Mütevelli Heyet Başkanımız M. Fatih Çıtlak, 

13 Aralık Pazartesi günü İrfa'da düzenlenen
konferansa iştirakinin ardından başlayan
imza programı yoğun bir teveccüh ile
karşılandı. 

Selçuk Murat Kızılateş, Mehmet Evren Hacıoğlu ve Gökhan Temur, 13 Aralık
Pazartesi günü "Yunus'un Nefesi" 16 Aralık Perşembe günü ise "Hz. Mevlânâ'da

Hünkâr Hâcı Bektâş-ı Velî" isimli konserler vesilesiyle İRFA ziyaretçileri ile buluştu.



Ocak Ayı
Etkinlikleri

Mevlevî Âyinleri Topluluğu tarafından 31 Ocak Pazartesi 22.30'da icrâ edilecek Üç Aylar
İklimine Doğru Geleneksel Tekke Mûsikîsi Meşk Programı'na ücretsiz katılım
sağlayabilirsiniz.

İRFA'da düzenlenecek "Hayalden
Emeğe Rölyef Sergisi"nde Betül Öncel
Hocamız ve öğrencilerimizin maharetli
ellerinde özenle işlenen rölyef eserler
sergilenecek.

25 Ocak Salı günü saat 13.00’de açılışı
yapılacak olan sergi 5 gün süreyle İRFA
Derviş Çeyizi-Sergi Salonu’nda ilgililerini
bekliyor olacak. 

7-14-21-28 Ocak Cuma akşamları 20.30'da, 

2-9-16-23-30 Ocak Pazar günleri ise 14.30'da
icrâ edilecek semâ mukabelelerine;

İRFA'dan temin edeceğiniz ücretsiz
davetiye ile katılım sağlayabilirsiniz.

F�z�k� mesafe kurallarına uygun oturma düzen� �le gerçekleşt�r�lecek program �ç�n
ücrets�z davet�yey� İRFA'dan tem�n edeb�l�rs�n�z.



Tavsiye Ettiğimiz Etkinlikler

Yazar & Editör Tuğba Coşkuner
rehberliğinde  "Kitap Nasıl Tahlil

Edilir?" başlıklı atölye, 13 ve 20
Ocak Salı günleri saat 22.30'da

Netyazı 'da.

K�tapları okurken ya da onlar hakkında farklı türlerde
met�nler hazırlarken nelere d�kkat etmel�, neler� ölçüt
olarak almalı, hang� metn� hang� yayın aracı �le okura
sunmalıyız?
Bu konuda okurun, yayıncıların, ed�törler�n, derg�ler�n,
yayınevler�n�n b�zden beklent�s� ned�r?
Okuduğumuz metn� nasıl daha anlaşılır ve anlamlı kılarız?
Okuduklarımızın kalıcılığını nasıl arttırırız?
Grupla ve b�reysel tahl�l yapmanın farkları nelerd�r?
K�tap tahl�l�nde farklı metotlar nelerd�r?

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İDTMAUT Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu'nun 

 Ocak ayı içerisinde icra edeceği üç ayrı Mevlevî Âyîn-i Şerîfin biletlerini biletinial.com sitesi
üzerinden temin edebilirsiniz

21.01.2022 - Galata Mevlevihanesi - Hüseyin Fahrettin Dede'nin Acemşirân Mevlevî Âyîn-i Şerîfi

23.01.2022 - Bahariye Mevlevihanesi - Sadettin Heper'in Hisarbûselik Mevlevî Âyîn-i Şerîfi

30.01.2022 - Galata Mevlevihanesi - H. İsmail Dede Efendi’nin Hüzzam Mevlevi Âyin-i Şerifi

Tüm bu soruların yanıt bulacağı, aynı zamanda katılımcıların örnek met�nler kaleme alacağı
atölyeye netyaz�.com web s�tes� üzer�nden er�ş�m sağlayab�l�rs�n�z.



İrfan Okumaları: Çocuklar İçin

Yazarımız çocuk edebiyatı alanında eğlendiren,

düşündüren, sorgulatan ve meraklandıran
eserler vermeye devam ediyor.

- Üç apartman büyüklüğünde serçe mi?
- Cevap alamadığı soruları bulut rengi balonlara
dönüşen çocuk mu?

- Balıklı sostan şapka mı?
- Ağaç yapraklarından bir dede mi?
- Karların Beyi’nden şehre neden gelmediğine
dair bir açıklama mı?
- Bir gün okula gelip çocuklara sitem eden kış
mevsimi mi?
- Yıkık evlerin duvarlarını okşayan iki kafadar kız
arkadaş mı?
Birbirinden tuhaf on üç öykü… Sular seller gibi
akıp gidecek bir kitap…

Meden�yet�m�z�n temel yapı taşlarından b�r�n�
oluşturan Ah�l�k S�stem�, soluk soluğa b�r
macera �çer�s�nde, Zübey�r Tokgöz’ün
kalem�nden “Ah� Evran-Kayıp Zaman” ve “Ah�
Evran-Ejderhanın Dönüşü” k�taplarında
anlatılıyor. 

Bu k�taplarda gençler; Ah�l�k eğ�t�m s�stem�
�le meden�yet kavramına da�r b�lg�ler
ed�nerek kend�ler�n� zamanda yolculuk yapan
müth�ş b�r maceranın �ç�nde bulacaklar.

Önceki bültenlerimizde "Aynalı Baba ile
Raci" ile "Ötücü Kuşlar Festivali"

kitaplarını tavsiye ettiğimiz Abdullah
Harmancı 'nın son kitabı "Kışın Şarkısı"

raflardaki yerini aldı. 

Sır Saklayıcılar, sekiz yüz yıl
öncesinden gelen ejderha

Ebren’le tanışarak Ahilik’in
sırlı dünyasına giriş

yapacaklar…



İrfan Okumaları: Yetişkinler İçin
"Kur'an-ı Ker�m ve Ahlâk Sohbetler�" kursumuzu
zât-ı âlîler�n�n r�yaset�nde açtığımız, muhtereme
Mukaddes Çıtlak hocamızın Ketebe Yayınlarından 
 Kasım 2021'de yayımlanan "Kalb�mden Kalem�me"
�s�ml� eser� 1955 senes�nden bu yana kaleme alınan
63 ş��rden oluşuyor.

Saraybosna’da Mevlevîlik, 20. yüzyılda yaşamış
mesnevîhanlar sayesinde dinî bir tezahür olarak
devam etmiştir. Bu mesnevîhanlardan biri 2011
senesinde vefat eden Hacı Hafız Halid Efendi
Hacımuliç’tir. Her kesimin sevgi ve saygısını kazanmış
bu değerli şahsiyet, ömrünü Kur’an-ı Kerîm’e ve
Mesnevî’ye hizmete vakfetmiş, Saraybosna’da Fatih
Sultan Mehmed Camii’nde ve şehirdeki muhtelif
camilerde hayatının sonuna kadar bedelsiz olarak
imam-hatiplik yapmıştır. Ayrıca en önemli
görevlerinden biri de etrafındaki küçük bir toplulukla
yürüttüğü Mesnevî sohbetleri olmuştur.

Eser�n �lk bölümünde Saraybosna’da Mevlev�l�ğ�n
ne zaman başladığını, hang� evreler� geç�rd�ğ�n� ve
Saraybosna Mevlevîhanes�’n�n tar�h� serencamını
konu ed�n�lm�ş. İk�nc� bölümde o dönem varlığını
artık b�r tar�kat olarak sürdüremeyen Mevlevîl�ğ�
tems�l eden mesnevîhanların hayatları
anlatılmaya çalışılmış. Bu k�tap, bereketl� ömrüne
çok şey sığdırmış Hafız Hacımul�ç Efend�’n�n Türk
halkı tarafından da tanınmasını sağlayacaktır.

M�ka�l Türker Bal tarafından
kaleme alınan, 2.baskısı
2018 senes�nde yapılan eser
Erdem Yayınları tarafından
yayımlanmıştır. 

İnananlar güçlüğü elbet yener b�l�rs�n
S�ze üm�t bağlayan gelecekler sev�ns�n

Peygamber�me âşık, özlenen b�r nes�ls�n.
 

Gel evladım, durma gel yollar sen� bekl�yor
Boşa geçmes�n zaman yıllar sen� bekl�yor.

 

Ve Tunalar, D�cleler, N�ller sen� bekl�yor
Hayd� yavrum koş yet�ş! İller sen� bekl�yor.



Edebiyat Gözlüğü

Yeni bir şiir deneyimi oluşturmak amacıyla yola çıkan edebiyatgozlugu.com, günümüzde

kullanımı azalmış olan kelimeleri en kolay şekilde öğrenebilmemiz için hazırlandı. Yüzlerce Türk

Şiiri'ne edebiyatgozlugu.com adresinden erişim sağlayabileceğiniz gibi günlük bir şiir paylaşımı

yapılan Telegram grubu üzerinden de katılım sağlayabilirsiniz.

Edebiyat Gözlüğü uygulaması, günlük hayatta artık kullanılmayan fakat muhteşem şiirlerin

içerisinde yer alan kelimeleri, eser üzerinde kolaylıkla okumamızı sağlıyor. edebiyatgozlugu.com,

dün ile bugünü birleştirirken aynı zamanda kelime dağarcığımızı genişleterek tefekkür

dünyamızın gelişmesine yardımcı oluyor.

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.edebiyatgozlugu.com/


