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2018-2019 eğitim öğretim döneminde İstanbul’da öğrenim görecek 
üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencileri (kız-erkek) 
barınma, eğitim ve ihtiyaç burslarımızdan faydalanabilirler:

Erkekler için irtibat telefonları 

0(555) 270 9382 

0(506) 277 9919

 0(532) 355 0247

Hanımlar için irtibat telefonları 

Fatih     : 0(507) 593 9318

 Şirinevler    : 0(553) 103 7736 

Anadolu Yakası : 0(507) 168 3252



Editörden
Esselamu aleykum,

Okuma porogramlarının yoğunlukta olduğu bir yaz dönemini geride bıraktık. Özellikle Gürpınar ve Bolu’daki okuma prog-
ramlarımız hakkında çok müsbet geri dönüşler aldık ve ağabey/veli yorumları başlığı altında gelen bazı yorumları iç sayfalarda 
sizlerle paylaştık. Yaz programlarının sona ermesiyle birlikte yeni programların planmasına çoktan başlandı bile.

Okul döneminde hafta sonları uygulan, yaz mevsiminde Kur’an-ı Kerim okunması merkezinde hazırlanan ve ilmihal, siyer, 
Risale-i Nur okumalarının da yer aldığı Nur Kardeş yaz faaliyetlerine ait birkaç fotoğraf bu sayımızda sizlerle. Ekim’den itibaren 
ise Nur Kardeş 2018 güz programlarımıza başlıyoruz. Tüm ilk ve ortaokula devam eden kardeşlerimiz katılabilirler.

Yaz ayıyla beraber iki bayramı da uğurladık. Şekercihan’da Ramazan ve Kurban bayramlarında tüm ağabey ve kardeşleri-
mizle bayramlaştık yeni bayramlarda da bir arada olmak için dualar ettik. Yeni aramıza katılan öğrenci kardeşlerimizle de tüm 
öğrenci kardeşlerimizin davetli olduğu bir tanışma kahvaltısını Ekim’de gerçekleştireceğiz.

Şekercihan Derneği ve Üsküdar Üniversitesi’nin katkılarıyla Risale-i Nur Enstitüsü 27 Ekim’de XIII. Risale-i Nur Kongre-
si’ni yapmayı planlıyor. Kongre detaylarına iç sayfalardan ulaşabilirsiniz. Risale-i Nur üzerine nasıl çalışılabileceğine dair önemli 
bir çalışma olacak. Kongrenin yanında Enstitü’nün 2018 güz döneminde yapacağı bazı faaliyetler hakkında da bilgiler verdik. 
Ekim’den Kasım’a Enstitü’nün her ayın ilk pazar günü Üsküdar’da gerçekleştirdiği seminerler 2018-2019 döneminde de devam 
edecek. TV111’in canlı yayınlayacağı seminerlerin özet metnine yine bültenimizin gelecek sayılarından ulaşabileceksiniz. Semi-
ner videolarına Risale-i Nur Enstitüsü’nün YouTube kanalı olan youtube.com/RNEnstitu adresinden ulaşabilirsiniz.

Şekercihan Derneği’nin YouTube kanalından da birçok videoya ulaşmanız mümkün. youtube.com/sekercihanorgtr‘den Cu-
martesi derslerinin yanında her aya özel hazırlanan yeni videolarımızı da izlemeyi ihmal etmeyiniz. 

Risale-i Nur eserlerini okuma, anlama ve samimiyetle yaşamak ve vakf-ı hayat etmek isteyenlerin tercih ettiği önemli bir 
program olan REM Vukufiyet programına yeni dönem kayıtları başladı. Bilgi ve kayıt için derneğimizle irtibata geçebilirsiniz.

“Hiçbir Kitaplık Risale-i Nur’suz Kalmasın” sloganıyla yola çıktığımız kitaplıklara Risale-i Nur projemiz devam ediyor. Şu an 
anadolu liselerine Risale-i Nur kitaplarını gönderdiğimiz projeye desteklerinizi bekliyoruz.

Ocak’ta yayımlanmasına niyet ettiğimiz yeni sayımızda görüşmek üzere inşaallah...

Şekercihan

WhatsApp Danışma ve Destek Hattı

Hizmetinizde...

0(555) 996 1611

Telefon:
0(212) 532 6699
E-Posta: 
info@sekercihan.org.tr
Web:
sekercihan.org.tr

Facebook:
facebook.com/sekercihanorgtr
Twitter:
twitter.com/sekercihanorgtr
Instagram: 
instagram.com/sekercihanorgtr

Şekercihan Derneği
Faaliyet Bülteni
Mayıs-Haz.-Tem.-Ağustos 2018
Yayına Hazırlayan:
Şekercihan Derneği
Para ile satılamaz.

Baskı Tarihi: Eylül 2018
Baskı-Cilt: DERGAH OFSET Ltd. Şti.

Halkalı Merkez Mh. Dereboyu Cd. No: 65/3 Küçükçekmece/İstanbul Tel: 0(212) 489-3333
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Ş
Hizmet Esaslarımız

1. Bizler imanın cereyanındayız ve sahil-i selâmet olan dârüsselama ümmet-i Muhammediyeyi (asm) çıkaran bir 
sefine-i Rabbaniyede çalışan hademeleriz. İman hakikatlerinin neşir ve ilanını en büyük vazife-i hayatımız biliyoruz.

2. Bu zamanın en büyük farz vazifesini İttihad-ı İslam biliyoruz. Bu gayeye matuf olarak, Müslümanların nereden 
ve kimden olursa olsun istifadelerine taraftar olmayı ve ehl-i imanla maksatta ve esasta ittifakı hizmet anlayışımızın 
en mühim düsturu olarak kabul ediyoruz.

3. Kur’an’ın mucize-i maneviyesi olan Risale-i Nur’un şahs-ı manevisini, cihanşumül düsturlarını ve cadde-i küb-
ra-i Kur’aniye olan mesleğini dar bir anlayışa hasretmek suretiyle -esma-i ilahiye adedince vahdet rabıtalarımız olan 
ehl-i iman kardeşlerimizi- ötekileştiren inhisarcı zihniyet ve uygulamaları, hak ve hakikate karşı büyük bir zulüm 
olarak değerlendiriyoruz.

4. Harekâtımız ve hizmet anlayışımıza yön veren yalnız ve yalnız Kur’an ve sünnet-i seniyye’nin esaslarıdır. İman 
hakikatlerinin neşir ve ilan vazifesinde istimal edilen vasıtalar, müesseseler ve kaidelerin bizatihi maksat haline ge-
tirilmesine ve bu vasıtalara kudsiyet izafe edilmesine şiddetle karşıyız.

5. Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi’nin ifadesiyle milliyetimiz bir vücuddur; ruhu İslamiyet, aklı Kur’an ve iman-
dır. Bu çerçevede milliyetimizi yalnız İslamiyet olarak biliyor ve sebeb-i tefrika olan unsuriyetçiliğin ve tarafgirliğin 
her türlüsünden Allah’a sığınıyoruz.

6. Ahirzamanın şerir eşhasının mahiyeti ve icraatının bilinmesi için binler adam hapse girse veya idam olsalar 
din-i İslam cihetinde ucuzdur. Bu hakikat iktizasınca en büyük vazifemizi, bid’alarla tahrip edilen şeair-i İslamiyeyi 
sünnet-i seniyyenin ihyası ile tamir etmek olarak görüyoruz.

7. İstibdadın maddi ve manevi her türlüsünü, âlem-i İslam’ın ittihad ve terakkisinin önündeki en büyük mani 
olarak kabul ediyoruz. İstibdad hangi libası giyerse giysin rast geldiğimizde sille vuracağımızın bilinmesini istiyoruz.

8. Her türlü teşkilatlanma (devlet, cemaat vs.) karşısında ferdin hukukunu kudsi biliyoruz. “Hak haktır küçüğüne 
büyüğüne bakılmaz, cemaat için fert feda edilmez” düsturundan hareketle hizmet anlayışımızda adalet-i mahza 
hakikatini şiar ediniyoruz.

9. İman hakikatleri, dünyada her cereyanın fevkinde bulunması ve umumun malı olması cihetiyle, bir tarafa tâbi 
ve dâhil olmaz; muvafıkta ve muhalifte nurun müştakları çoktur. Bu düsturlara istinaden iktidar veya muhalefette 
yer alan herhangi bir siyasi parti ya da siyasetçi ile anılmayı ve bu suretle iman hakikatlerine perde olmayı dehşetli 
bir tehlike ve azim bir cinayet olarak kabul ediyoruz.

10. Risale-i Nur’un asliyetinin muhafazası noktasında âzami dikkatliyiz ve bu asliyeti tahrife yönelik her türlü fa-
aliyetin karşısındayız. Bu noktada bize düşen vazifenin ancak şerh, izah ve tanzim olması gerektiği prensibine göre 
hareket ediyoruz.

11. İnsan merkezli müspet iman hizmetimizin icrasında, Risale-i Nur’daki imanî ve içtimaî düsturlara göre hareket 
ediyoruz. Üstadımızın tarz-ı hareketinin muhafazası, Nur talebelerinin şahs-ı manevisinin teşkili ve inayet-i İlahiye-
nin celbi için meşveret-i şer’iye hakikatini en mühim düstur ve şart olarak kabul ediyoruz.

Şekercihan
Eğitim, Sosyal, Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Şekercihan 5



Okulların tatile girmesiyle birlikte hafta sonu gerçekleştirilen Nur 
kardeş programlarımız da sona erdi ve yerine yaz programlarımızı baş-
lattık. Fatih’te 20-30 Haziran, Şahintepe’de 18 Haziran-17 Ağustos ve 
Ümraniye’de 18 Haziran-13 Temmuz rasında gerçekleşen programları-
mıza bir çok Nur kardeşimiz iştirak etti. 

Program boyunca Kur’an-ı Kerim, ilmihal, siyer-i nebi ve Risale-i Nur 
okumaları yapıldı. Ümraniye Uhuvvet Hizmet Merkezi’nde progra-
ma katılan kardeşlerimize ise minik hediyeler takdim edildi. Her sene 
olduğu gibi gelecek Yaz döneminde de kardeşlerimizi bekliyoruz.

Not: 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi süresince gerçekleştirile-
cek Nur Kardeş güz ve bahar programlarına katılmak isteyen kardeş-
lerimiz yan sayfadaki telefon numaralarından bulunduğu mahaldeki 
program detaylarını öğrenebilir.

Nur Kardeş Yaz Faaliyetleri
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Programların
gün ve saatleri

hakkında irtibata
geçebilirsiniz:

0(212) 532 6699
0(555) 996 1611

info@sekercihan.org.tr



Şekercihan
“İman ve insan merkezli hizmet anlayışı”

Sipariş: 0532 436 8787  |  0555 996 1611



Değerler Eğitimi Kitap-1
Asrımız bir ilim ve eğitim asrıdır. Ailelerden devletlere 

varıncaya kadar her kesim mevcut bütçelerinin önemli bir 
kısmını cömertçe eğitime ayırmaktadır. Zira ilim ve eğitim 

insanı hem birey hem de toplum-
sal olarak besler, geliştirir, yüksel-
tir. Konfüçyüs’ün “Eğer planınız bir 
yıllıksa pirinç ekin, on yıllıksa ağaç 
dikin, yüz yıllıksa çocukları eğitin” 
sözünün muteber olduğu bir çağda  
yaşıyoruz.

Bediüzzaman da bu asrın ilim ve 
fen asrı olduğunu belirtmiştir. İlmin 
hakimiyetini ve güç kaynağı olacağı-
nı şu veciz ifadeleriyle vurgulamıştır: 

“Nev-i beşer ahir vakitte ulum ve fünuna dökülecektir. Bütün 
kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ise ilmin eline 
geçecektir.”

İlim ve eğitimin en değerlisi ise insanın kabiliyet ve yete-
neklerini ebediyeti kazandıracak şekilde geliştirip yaratılış 
gayesine ulaştırmasıdır ki bu da ancak iman ve Kur’an ilmiyle 
elde edilebilir. Çağımızda bu ilim ve eğitimi her yaştan ve her 

ilim tabakasından insana en güzel 
bir üslupla verebilen eşsiz bir eser 
ise Risale-i Nur’dur. Nur risaleleri evi, 
okulu, sokağı, kainatı yani okundu-
ğu her mekânı birer iman mekte-
bine dönüştüren çağdaş bir Kur’an 
tefsiridir.

Her eğitim gibi iman eğitiminin 
de daha çocuk yaştan itibaren ve-
rilmesinin büyük bir ehemmiyeti 
vardır. Zamanında iman eğitimi al-

mayan bir çocuğun yaşı ilerledikçe bu eğitimi edinmesi zor-
laşmaktadır. Bediüzzaman Said Nursi’nin ifadesiyle “Bir çocuk 
küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imani alamazsa, sonra pek 
zor ve müşkül bir tarzda İslamiyet ve imanın erkânlarını ru-
huna alabilir. Adeta gayrimüslim birisinin İslami-
yet’i kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani  
düşer.”

Çocuklarımıza bu önemli iman eğitimini ver-
menin en güzel vesilelerinden biri de talebe 
dersleridir. Talebe derslerini daha nitelikli ve sis-
temli bir şekilde yapmak için yardımcı kitaplara 
ihtiyaç hâsıl olmaktadır. Risale-i Nur’dan Değer-
ler Eğitimi serisi böyle bir ihtiyacın neticesinde 
ortaya çıkmıştır.

Risale-i Nur’dan Değerler Eğitimi Ki-
tap-1’in genişletilmiş ikinci baskısı otuz 
dersi içermektedir. Her bir ders için Risa-
le-i Nur’dan otuz farklı metin seçilmiştir. 
Her bir dersin ilk sayfasında kısa bir açıkla-
ma ve yine derste geçen anahtar kelime- 
ler konulmuştur. Ardından Risale-i 
Nur’dan seçilen metnin orijinali yer al-
maktadır. Derslerden geribildirim almak 
ve içerik hakkında tekrar düşünülmesini sağlamak maksadıyla 
her bölüm için üçer soru hazırlanmıştır. Ayrıca konu ile ilgili birer  

hadis-i şerif ve Risale-i Nur’dan ve-
cizeye de yer verilmiştir.

Kitapta ilmihal bilgileri bö-
lümler halinde paylaşılmıştır. Bu 
bölümde imanın ve İslam’ın şart-
ları, itikadî ve amelî mezhepler, 
mükellefiyet, abdest, temizlik, 
namazın şartları, sehiv secdesi, 
mesbuk, cemaatle namaz gibi 
konulara yer verilmiştir.

 Sözlük bilgisini geliştirmek 
ve bunu daha eğlenceli kılmak için farklı bulmaca-

lara da kitapta yer verilmiştir. Çapraz, çengel, kelime ve şifreli 
metin gibi farklı bulmaca türleri ile kelime hazinesinin artırıl-
ması hedeflenmiştir. 

Kitapta her bir dersin sonunda Allah’ın bir 
ismi üzerinde birlikte düşünmek amacıyla 
Talim-i Esma bölümü bulunmaktadır. Ya bir 
peygamber ya da bir meleğin diliyle Allah’ın 
onda tecelli eden özel bir ismi güzel bir üs-
lupla ders verilmiştir.

Değerler Eğitimi serisinin bu ikinci baskı-
sında yenilik olarak grafik tasarımlar yer al-
maktadır. Allah’ın sıfatları, imanın ve İslam’ın 
şartları, sünnet-i seniyye adabı, otuz iki farz, 
gençliğin hakikati gibi bilgilerin yer aldığı grafiklerin beğeni-
leceğini ümit ediyoruz.

Kitabın son bölümünde ise sureler ve tesbihat 
bölümü bulunmaktadır. Sureler bölümünde na-
maz kılmaya yeni başlayan birinin bilmesi gereken 
sure ve dualar yer almaktadır. Ardından ise namaz 
sonrası yapılan tesbihatın metni ile kitabımız sona  
ermektedir.

Değerler Eğitimi serisinin genişletilmiş ikinci 
baskısını faydalı hizmetlere vesile olması niyeti 
ve duasıyla siz değerli okuyucularımıza takdim 
ediyoruz.

info@sekercihan.org.tr



Eğlenerek öğrenmek için...

Erkek öğrencilere mahsus

Yaz okuma programlarımızın bir ayağı olan Gürpınar prog-
ramımızı 19 Haziran-2 Ağustos arasında yaptık. Ortaokul ve lise 
öğrencilerine yönelik sportif kültürel faaliyetlerle beraber milli 
ve manevi değerler çerçevesinde 9 günlük 5 dönem halinde ya-
pılan programlarda yurt içi (23 il) ve yurt dışından yaklaşık 200 
gencimizle bir araya geldik.

Şehrin gürültüsünden uzak bir mekân olması programı özel 
kılsa da en ayırt edici yönü “hayatın içinden” olmasıydı. Hayatın 
içinden olmanın tanımı asrımız gençleri için Yunus aleyhisse-
lamvari bir vaziyette yaşamaya çalışmak elbette. Gençlerimizin 
en büyük mücadelesi imanı muhafaza etmek ve salih amel iş-
lemek için günahlardan kaçmak ki bu aslında günümüz sosyal 
hayatının kanayan en büyük yarası. 

Bunlar esasat-ı imaniyenin mahfuz olduğu, Müslümanların 
salih amel için yarıştığı hayatın gençleri değil bilakis günahın 
içerisinde kendini muhafaza etmeye çalışan iman sahipleri. İma-
na davetin gölgelenmek istendiği, her türlü günahın serbestçe 
insanı sardığı bir “hayatın içinde” yaşamaya, Allah’ı tanımaya ça-
lışan gençler.

Programa gelen gençler Peygamber Efendimiz’in (a.s.m.) 
“İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki dininin gerekle-

rini yerine getirme konusunda sabırlı/dirençli davranıp Müslü-
manca yaşayan kimse avucunda ateş tutan kimse gibi olacaktır 
(Tirmizî, Fiten, 73; Ebu Davud, Melahim, 17)” hadisinin birinci 
derece muhatapları zira sorular bunu açıkça ifade ediyor. Arka-
daşlarının dertleriyle dertlenen, kendi dertlerini paylaşmak iste-
yen, günahların serbestçe insanı sardığı ve iman kalesinin burç-
larının kırıldığı bir asrın gençleri. 

“Hayatın içinden” dediğimiz muhteva yıllarca yeni nesillerin 
yetişmesine vesile olmuştu. Hayatın lezzetini ve zevkini iste-
yen gençlere helal dairesi içerisinde tatil yapma fırsatı sağlayan 
programımızın en önemli faktörü ise elbette gönüllü grup ağa-
beyleriydi. Yaklaşık iki ay sürecek programda 6 dönem vardı. Her 
dönem 6 gruptan oluşuyor ve geliş gidiş dahil 10 gün sürüyor-
du. Her dönem için en az 15 kişiye ihtiyaç vardı. 

Öncelikle bu sistemi bilen ve sistemin içinde yetişen gönül 
dostlarımızı ağabeylik yapmaları için davet ettik. Zira onlar ço-
cukluktan beri bu programın içinde yetişmişlerdi. Günlük işleyişi 
iyi biliyorlardı. Programı hem gençlerin hem de ağabey gözün-
den görebiliyorlardı. Daha sonra davet alanımızı daha da geniş-
leterek İstanbul’da okuyan gönül dostlarımıza da ulaştık.

Ve onlara hizmete davet başlılığıyla bir mesaj yolladık.

Şekercihan10



Bir zaman talebe olarak gelen birçok gönül dostumuz yanında İstanbul’da üni-
versite okuyan pek çok kardeşimiz davete icabet ettiler. Programımız başladığında 
yemekhanesinden bilgi işlemine, tedarik çalışmalarından kantinine, havuzundan 
halı sahasına kadar hemen her iş gönüllü kardeşlerimiz tarafından yapılıyordu.

HİZMETE DAVET

Önce isimlerinizi gördük kayıt formlarında. Ve bir gün birer ikişer indiniz otobüsten. İner inmez havuza 
nasıl baktığınızı, aynı gruba yazılmak için birbirinizden uzak durduğunuzu, kantinde cips satılıyor mu diye 
konuştuğunuzu bugün gibi hatırlıyoruz.

Bilgi yarışmasını bir soruyla kazanmak veya şampiyonluğu bir puanla kaybetmek sizi halden hale sokarken 
büyüyordunuz aslında. Lise programlarına geldiğinizde ise bize arkadaş olurdunuz. Ortaokullarla yaşadığı-
mız on gün sonrası biraz dinlenirdik sizinle. Sizlerle sohbet etmek, sizi dinlemek ve davam dediğinizi duymak 
bizi daha da bir gayrete getirirdi. Tüm masumiyet ve temizliğinizle birer emanettiniz bize. 

O günlerde bugünlerin hayalini kurardık. İmanlı bir neslin yetişmesinde küçük de olsa samimi gayretleri-
miz vardı. Siz bilmeseniz de sizlerle büyüdük, bize çok şey öğrettiniz, elbette biz de size. Bazen bir soru sorar-
dınız da cevabını bilmezdik yine de cevap vermek isterdik ve muhakkak öğrenir sizinle paylaşırdık. 

Siz bilmeseniz de birilerinin gece tuvalete kalkması gerekirdi. Karanlıktan korkanları ışıklı taraftaki grup-
lara verirdik. Düştüğünüzde bir şey yok diye gülen yüzün arkasında bir abi şefkati ve biraz da telaş vardı as-
lında. İşin gerçeği çok korkardık size bir şey oldu mu diye. Ve biliyor musunuz size hiç söyleyemediğimiz bir 
şey vardı; biz de futbolda şampiyonluğu çok isterdik ve bazen biz bile kaçan şampiyonluğa ağlardık aslında. 

Bugün bizim çocuklarımız soruyor “Baba neden burada havuz var?”, “Neden halı saha var?” diye. Size ver-
diğimiz cevabı veriyoruz onlara. İnsanlar top oynarken de Allah’ı unutmasınlar, havuzda yüzenler de namaz 
kılar. Evet, muazzez ve mualla Üstad’ımızın dediği gibi “Helal dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir” dersiyle yaşama-
ya ve yaşatmaya çalışıyoruz hala… 

Kaderinde cilvesiyle birkaç sene uzak kaldık “Hayatın İçinden” programımızdan ama 2018’de yeni kardeş-
lerimizle Gürpınar’da buluşuyoruz inşallah. Programlarımız şimdiden doldu sayılır; ilk iki programı kapattık 
bile. 

Dün siz bize emanettiniz bugün ise size çocuklarını emanet etmek isteyenler var. Sizi büyütenler çocuk-
larının sizin gibi –ama daha çok sizinle– büyüdüğünü görmek istiyorlar. Vakit hizmete omuz verme vaktidir. 
İmanlı nesillerin yetişmesi için çalışma, küçük gayretlerle büyük adımlar atma vaktidir. 

Bu vesileyle müsait olan kardeşlerimizi “Gürpınar Yaz Kampı”nda bizimle birlikte ağabeylik yapmaya davet 
ediyoruz. Çünkü hala karanlıktan korkanlar var ve hala birileri şampiyon olmak istiyor. 
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Gürpınar’da bir gün…
Sabah 05.00’te namaz kılınır. Namaz ve tesbihat sonrası en 

önemli sünnetlerden biri olan kerahet vaktinin çıkartılması için 
gruplar odalarına çekilir. O gün işlenecek konu veya konular dö-
nerli bir şekilde okunur.

Sonrasında ise yorucu gün öncesi dinlenmek için birkaç sa-
atlik bir uyku arası vardır. Saat 8.30’da kahvaltıya kalkan gruplar 
09.30’a kadar odalarını toparlayıp grup faaliyetlerine hazırlan-
mış olurlar.

Kültürel faaliyetler dönerli bir şekilde yapılır. Her grup 1 saat 
ezber, 1 saat antrenman, 1 saat kültürel faaliyet yapar. Örneğin 1 
ve 2. gruplar futbol antrenmanı yaparken 3 ve 4. gruplar kültürel 
faaliyette, 5 ve 6. gruplar da ezber başındadır. Saat başı dönerli 
bir şekilde icra edilen program saat 12.30’da bittiğinde herkes 
ezber, ders ve antrenmanını yapmış ve öğleden sonraki turnu-
valar ile akşamki yarışmalara hazırlanmış olur.

12.30-13.00 arası okuma yapılır ve sonrasında öğle namazı 
kılınır. Öğle namazı dersleri ilmihal ağırlıklıdır. Namaz sonrası 
havuz ve turnuva saati başlar. Gruplar voleybol ve bazı futbol 
maçlarını bu saatte yaparlar. Yine masa tenisi, langırt gibi birey-
sel yarışmalar da bu vakitlerde gerçekleşir.

Saat 17.00’ye geldiğinde artık ikindi namazına hazırlanmış 
olan gruplar namazdan sonra seçilmiş olan dersi toplu olarak 
işlerler. İkindi dersi sonrası futbol ligi vardır. Bu saat programda-
kilerin dış dünya ile irtibata geçtiği zaman dilimidir. Saat 18.00-
20.00 arası telefonlar sahiplerine verilir.

Akşam yemeği sonrası akşam namazı kılınır ve grupların ta-
mamımın katıldığı müzakereli akşam dersine geçilir. Dersin bi-
timinde gün içinde anlatılan konular ve işlenen derslerden ha-
zırlanan sorulardan müteşekkil bilgi yarışması başlar ve gruplar 
burada kıyasıya bir mücadeleye girerler.

Yarışma sonrası gün içinden enstantanelerin olduğu, günün 
“en”lerinin yayınlandığı (en iyi oyuncu, en teknik oyuncu vs.) 
Şekercihan TV başlar. Akşam programı yatsı namazıyla biter ve 
gruplar tekrar grup sorumlusu olan ağabeyleriyle odalarına çe-
kilirler. Kimi çay içip sohbet eder kimi de hemen yatar. Gece be-
raber sevinip beraber üzülmüş gençlerin kardeşliği ve ertesi gün 
yapılacak faaliyetlerin konuşulmasıyla son bulur.
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Gürpınar Ağabey Yorumları

İslamiyet Dairesinde Hayata Bir Ön Hazırlık

A.S. / Marmara Üniversitesi

Gürpınar programı kardeşlerimizi İslamiyet dairesinde haya-
ta bir ön hazırlık olarak; namaz ve futbol, Risale-i Nur dersi ve 
havuz aktivitelerini birlikte yürüterek, eğlenerek gerçekleştirdi-
ğimiz çok güzel bir kamp programıydı. Emeği geçenlerden, des-
tek olanlardan Allah razı olsun.

Küçük Kalplere Atılan İman Tohumunun Verdiği Lezzet

M.A. / Yıldız Teknik Üniversitesi

Benim için Gürpınar;

Havuzu, halı sahası, olimpiyatları ve adını sayamadığım bir-
çok etkinliği ile “Helâl dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir” düsturu-
na güzel bir örnek, elektrik lambasının düğmesinin çevrilmesi 
gibi iman nurunun inkişaf ettiğine şahit olduğum yer, teknolo-
ji bağımlısı olan gençlerin kısa bir zaman da olsa saplandıkları 
teknoloji bataklığından kafalarını çıkartıp istidatlarını fark ettiği 
muhteşem bir tefekkür ortamı…

En güzel yanı ise küçük kalplere atılan iman tohumunun ver-
diği lezzetti. Hiçbir çıkar ilişkisi gütmeyen küçük kalplerle bir 
nebze de olsa ittihad-ı İslam’ın ruhunu hissetmemize vesile oldu.

Çocukluğumda Öğrendiklerim Hala Aklımda

S.B. / Medipol Üniversitesi

Yıllarca öğrenci olarak katıldığım programda ağabeylik yap-
mak benim için çok önemli bir tecrübe oldu. Çocukluğumda 
bu kamplarından öğrendiğim gerek ilmihal gerek tesbihatlar 
gerekse de dersler hala aklımdadır. İnşallah ağabeylerimizin 
bizim hayatımıza dokunduğu gibi biz de kardeşlerimizin iman 
hakikatlerini tanıma konusunda hayatına dokunabilmişizdir. Biz 
elimizden geleni yapmaya çalıştık ve çalışacağız inşaallah.

İkinci Bir Ailem

B.A. / Işık Üniversitesi

Yıllar önce bu programa gittiğimde on yaşındaydım. Gitme-
den önce kafamda bir sürü soru işareti vardı orasıyla alakalı ve ilk 
defa ailemden uzak kalacağım için endişeliydim. Sonra tesislere 
vardığımda anladım ki aslında orda da çok güzel bir aile vardı. 
Çok güzel arkadaşlarım, çok güzel abilerim oldu o on gün içeri-
sinde. Ve bundan sonra her yaz soluğu bu programda alır olmuş-
tum, her sene mutlaka gidiyordum. Yıllar yılı her yaz benim ikinci 
bir ailem olmuştu.

Aradan geçen yıllardan sonra bana gelip bana abi olmak is-
ter misin diye sorulduğunda hem heyecanlanmış hem de acaba 
yapabilir miyim diye düşünmüştüm. Sonra kararımı verip Gür-
pınar’a ağabey olarak gittim. Çok güzel kardeşler kazandım, 
onların beni sevdiklerini gözlerinden okuyordum. O zaman çok 
doğru bir karar verdiğimi anladım. İnşallah yıllar boyunca ağa-
beylerimin benim hayatıma bir şeyler kattığı gibi ben de onla-
ra bir şeyler katabilmişimdir, eğer öyle olduysa ne mutlu bana, 
bende emeği geçenlere. Böyle güzel imkânları bizlere sağlayan 
herkesten Allah razı olsun.

Asosyallik ve Uyuşukluğun Tedavisi

B.S. / İstanbul Teknik Üniversitesi

2018 Gürpınar Yaz Kampı sportif aktiviteleriyle hem yoğun 
hem de huzurluydu. 11-18 yaş arası gençlerin en büyük prob-
lemlerinden biri olan teknoloji bağımlılığının getirdiği asosyallik 
ve uyuşukluğun tedavisi için önemli bir yere sahipti. Sportif faa-
liyetlerin gençlerin iletişim kurma ve takım çalışması becerilerini 
geliştirdiği açıkça görünüyordu. Bu faaliyetler hareketsizlikten 
kaynaklanan beden üzerindeki ağırlığı kaldırmada da olumlu bir 
gelişmeydi. 

Bahsettiğim bu teknolojik bağımlılığın liselilerde daha yo-
ğun olduğunu gördüm. Özellikle ortaokullu kardeşlerimize bu 
noktada rehberlik verilmesi ve bunun için çalışmalar yapmamız 
gerektiğini fark ettim. Bunların yanında programdan oldukça 
önemli tecrübeler edindim. Bir grupta sorumlu olmak bana hem 
sorumluluk alma hem de bir gruba rehberlik ve liderlik yapma 
konusunda önemli tecrübeler kattı.

Yaşadığım en değerli deneyim ise küçüklerle iletişim kurmak 
oldu. Bir sorununu açmaya gelen genci nasıl karşılayacağım, na-
sıl cevaplar vereceğim, onlara nasıl ulaşacağımı burada aldığım 
rehberliklerle öğrendim ve hayatımda ilk defa böyle bir deneyim 
yaşadım. Program genel olarak benim için ilmimi, tecrübemi ve 
sosyal çevremi genişlettiğim yorucu ama istifadeli bir aktivite 
oldu.

Çocukların Hayatında Bir Dönüm Noktası

F.G. / İstanbul Şehir Üniversitesi

Uzun bir aradan sonra hayatın içinden bir programı icra et-
menin mutluluğu vardı içimde ve yıllarca talebe olarak bulun-
duğum programda ağabey olmanın yükümlülüğü ise omuzla-
rımdaydı. Bediüzzaman’ın “Hizmet-i imaniye lezzeti her kederi 
unutturur” düsturu bu hizmete daha çok sarılmam için itici bir 
güç oldu bana.
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 Gürpınar’daki yaz programlarına katılan gençler ve çocuklar 
eğlenirken de namaz kılınabileceğini görüyor ve “Helal dairesi 
geniştir, keyfe kafi gelir. Harama girmeye lüzum yoktur” düsturu-
nu yaşıyorlardı. Her dönem sonu bir yanımızda sayısız çocuğun 
yüreğine dokunmamızdaki sevinç bir yanımızda da dönemi bi-
tirmenin hüznü oluyordu.

Bu programın yüzlerce çocuğun hayatında bir dönüm nokta-
sı olma ihtimalini düşünmek bile beni ziyadesiyle mutlu ediyor. 
Maddeten on gün gibi gözüken fakat hakikatte ebedi bir ömrü 
kazanmamıza vesile olacak bu programda vakitlerini bize has-
reden değerli abilerimizden, programda emeği geçenlerden ve 
bilhassa programımıza iştirak eden herkesten Allah ebeden razı 
olsun. Cenab-ı Hak bizlere şu kısacık ömrümüz boyunca böyle 
bereketli hizmetlerde bulunmayı nasip etsin. Amin, amin, amin...

Gürpınar’da Bir Diriliş

A.Ö. / Beykent Üniversitesi

2004’te başlayan yaz kampları serüvenim 2012’de son bul-
muştu. Bu süreçte abilerimizden öğrendiklerim hala bilgi biriki-
mimin büyük bir kısmını oluşturuyor. Belki bizler öğrendiklerimi-
zi uygulamakta bazen başarılı olamadık, nefsimize yenik düştük 
ama bu bilgiler ışığında yaşayabilene ne mutlu! Dini eğitimin 
yanı sıra bir de aidiyet duygusu oluşturdu bende katıldığım 
her kamp; kimlerle aynı yolda yürüdüğümü, bunca insanın ne 
için çabaladığını öğrendim, fedakarlığı, sırf Allah rızası için bir-
lik olmayı gördüm, dünyevi çıkarlardan arındırılmış, kendileriy-
le beraber arkalarından gelen neslin de imanını kurtarmak için 
evinden, işinden, ailesinden feragat eden, küçücük çocukları eğ-
lendirmek için şekilden şekle giren koca koca adamlar tanıdım. 

Tabii ki bu farkındalığa talebelik döneminde ulaşamadım. Ne 
zaman ki Gürpınar’da abilik vazifesiyle işin mutfağına girmek na-
sip oldu o zaman anladım aslında ne kadar meşakkatli bir iş ol-
duğunu, her dakikanın ne kadar ince düşünülerek planlandığını, 
her bir çocuğa aynı öz veriyle yaklaşıldığını. Beni Gürpınar’a geti-
ren bahsettiğim aidiyet duygusuydu, senelerdir uzak kaldığım o 
maneviyatı tekrar hissetmek, görünmez bir zincirin ufak da olsa 
bir parçası olabilmekti. Bulunduğum 3 programda 150’ye yakın 
kardeş edindim. Bu masum çocuklardan bir tanesinin bile yüre-

ğine dokunabilmek paha biçilemez. Becerebildiysek ne mutlu! 
Gelecek yıllarda sıra bu kardeşlerimize geldiğinde bizlerle aynı 
hissi paylaşmaları duasıyla... Emek veren bütün abilerimizden 
Allah razı olsun.

Geleneğin Yeni Nesillere Aktarılması

A.Ç. / İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Toplumların geleneklerini sürdürmelerini sağlayan en temel 
şeylerden birisi geleneğin hayat görüşünün ve yaşam tarzının 
yeni nesillere aktarılmasıdır. Bediüzzaman hazretlerinin de İslam 
toplumunun sağlıklı bir şekilde devamı için önerdiği reçete bu-
dur: Kur’an’ın “iman” öğretisini yeni nesillere aktarmak. O bütün 
ömrünü iman hizmetine adamıştı ve bunu ileride gelecek nesil-
ler için yaptığını söylüyordu. Gürpınar’da abi olarak vazife yaptı-
ğım programın da amacı buydu. Kur’anî bir hayat görüşü ve ya-
şam tarzının nasıl olduğunun yeni nesle anlatımı ve aktarımı…

 On gün boyunca bu gaye için liseli talebelerle beraber-
dik. Hem kendim hem de birçok talebe adına maksadına uygun, 
çok verimli bir program geçirdiğimizi söyleyebilirim. Gençlerle 
beraber, günlük yaşamı aksatmadan tefekkür dolu bir hayatın 
tatbikatını yaptık. Beraber yüzdük, koştuk, düşündük ve dinle-
dik. Hayatımızın asıl gayesini beraber sorguladık. Seküler ve laik 
bir hayat tasavvurunun bir mü’min için aslında olmadığının, hem 
dünyevi hem de uhrevi faaliyetlerin aslında tek bir gaye uğruna, 
Allah rızası uğruna yapılması gerektiğinin mesajını hem kavlen 
hem fiilen vermeye çalıştık. Hem katılan talebeler için hem de 
vazife yapan abiler için çok kıymetli bir tecrübe idi.

Şekercihan 15



Gürpınar Veli Yorumları

Profesyonelce Hazırlanmış

A.K. - Bursa

Yaz okuma programının tanıtım mesajını görünce öncelik-
le mekânın program için ideal olduğunu gördüm. Programın, 
gençlerin dilinden anlayan tanıdığım bazı kardeşlerin organi-
zesinde olduğunu öğrenince oğlumu bu programa gönderme-
liyim dedim. Programın başvurusu ve işleyişiyle ilgili bilgilen-
dirme mesajlarını inceledim. Gördüm ki kitap okuma, sohbet, 
ibadet ve etkinlikleriyle profesyonelce hazırlanmış Risale-i Nur’a 
giriş programı olmuş. Programa oğlumu gönül rahatlığı içinde 
gönderdim. Döndüğünde “Program nasıl geçti?” diye sordu-
ğumda ise şu cevabı aldım: “Güzeldi. Helal dairesi içinde hem 
eğlendim hem de öğrendim. Tekrar olsa yine giderim.” Bu cevap 
benim için programın amacına ulaştığını gösteriyor. Programda 
emeği geçen kardeşlerimize teşekkür ederim. Allah razı olsun.

İman, Hayat ve Şeriat Düsturuna Muvafık Bir Program

A.K. - Balıkesir

Şekercihan Derneği’nin düzenlediği yaz okuma programın-
da Risale-i Nur’da bahsedilen iman, hayat ve şeriat düsturuna 
muvafık ve verimli hareket edildiğini gözlemledim. Risale-i Nur 
rehberliğinde hayatlarını iman ve insan merkezli hizmet anla-
yışına hayatını veya tatilini vakfetmiş kardeşleri tebrik ederim. 
Allah onları ve bizleri muhafaza etsin. Hizmetlerinizde başarılar 
dilerim.

Dört Gözle Gelecek Seneki Programı Bekliyoruz

A.O. - İstanbul

Oğlum Furkan Otay 6-15 Temmuz 2018 arasında düzenlenen 
ilköğretim 6. sınıflar yaz okulu okuma programına katılmıştı. 
Kendisine bu okuma programına katılmak isteyip istemediğini 
sorduğumda biraz çekingen davranmış ama “olur” demişti. Bu-
nun nedeni biraz da ilk kez bu kadar uzun süreyle evden uzak 
kalacak olmasıydı. Ne de olsa henüz 12 yaşındaydı. 

İstanbul’a döndüğümüzün ertesi günü ailece hep birlikte 
programın yapılacağı Gürpınar’daki tesislere gittik. Geniş bah-
çesindeki meyve ağaçlarının içinde havuz ve spor sahalarının 
da olduğu çok güzel bir yerdi burası. Furkan’ı abilere gönül ra-
hatlığıyla teslim ettik. Kendi yaşıtı onlarca çocuk da vardı. Eve 
dönerken Furkan’ın birkaç gün içinde bizi arayıp “Gelin beni alın” 
diyeceğini düşünüyorduk. Ama yanılmıştık. Hiç de düşündüğü-
müz gibi olmadı. (Çok şükür :) Halinden gayet memnundu. 

Yüzme, futbol maçları, eğlenceli ve öğretici oyunlarla hoşça 
vakit geçirirken bir yandan da cemaatle ve tesbihatla kılınan 
namazlar, Risale dersleri ve sohbetlerle manevi dünyasında ka-
lıcı, müspet ve hayırlı izler yer ediyordu. Bunu telefonla zaman 
zaman aradığımızdaki konuşmalarından anlıyorduk. Program 
bitiminde eve geldiğinde eski Furkan’la arasında ciddi farklar 
vardı artık. Gün içinde bana sorduğu tek soru şuydu. “Baba ezan 
okundu mu?”, “Hadi cemaatle namaz kılalım”. Ben de “Tamam 
ama imam sen olursan kılarız :)” diyordum. Böylece Furkan’ın 
imamlığında :) cemaat namazlarını kılar olduk. Tabii tesbihatı 
mutlaka yaparak. Bir baba için bu müthiş bir duygudur. Bu sa-
tırları yazmadan az önce de yine Furkan’ın imamlığında yatsı 
namazını kıldık. Furkan’ın namaz kıldırırken ve tesbihat yaptı-
rırken aldığı lezzeti, duyduğu mutluluğu gözlemleyebiliyorum. 
Özellikle İsm-i Azam duasında “Ya Cemilü ya Allah” diye başlayıp 
makamla, aşkla ve şevkle okuyuşunu görmek... 

Elhamdülillah aradan geçen bir aydan fazla zamana rağmen 
Furkan’da aldığı bu eğitimin olumlu etkilerini görmek mümkün. 
Hatta zaman zaman özlem ve istek dolu bir tonla ‘‘Ya baba Gür-
pınar’a bir daha ne zaman gideceğim” demesi bunun bir göster-
gesi. Furkan şimdi dört gözle seneye de Gürpınar programına 
katılmayı bekliyor.
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Çok Büyük Hizmet Edildiğini Ailece Görüyoruz

C.G. - İstanbul

Beşinci sınıftan beri her sene programlara yollarız oğlumu-
zu. Yaz okuma programlarının çok faydalı olduğuna inanıyoruz. 
Çünkü ailesi olarak bizim vereceklerimiz olsa da dışarıdan daha 
çok etkileniyorlar ve daha çok şey öğreniyorlar. Oğlumun arka-
daş edinmeyi, sosyalleşmeyi hep bu programlarda öğrendiğine 
inanıyorum. Her program sonunda oğlumuzdaki olumlu geliş-
meleri görmek bizi ailece çok mutlu ediyor. 

Bu sene oğlum liseden mezun oldu ve Gürpınar’daki lise 
dönemine katıldı. Gürpınar sonrası oğlumun beş vakit namaza 
olan samimiyeti, değişik illerden gelen akranlarıyla tanışması ve 
bazı ön yargıların kırılması sonucu onlarla kuvvetli bağlar kur-
ması çok güzel bir gelişme. Bir dahaki seneyi şimdiden iple çeki-
yor. Bu programların çok büyük hizmet ettiğini ailece görüyoruz. 
Çocukların eğlenerek öğrenmeleri, ortamın müspeti nazara ver-
mesi bunu en büyük sebebi olsa gerek.

Maddi manevi emeği geçen herkesten Allah razı olsun.

Allah İhlasla Çalışan Gençlerin Sayısını Arttırsın

F.G. - Bolu

Şanslı biri olduğumu düşünüyorum. Doğduğum günden 
itibaren hayatını Risale-i Nur hizmetine adamış bir babanın oğ-
luyum çünkü. Önceleri zorla ama sonraları Allah’ın inayetiyle 
kendimi hizmette buldum. Ve yine o inayetle Cenab-ı Hak bana 
benden sonra gelen genç nesle yoldaşlık etmeyi ve onların ye-
tişmesine elimden geldiğince (inşallah örnek olabilmişimdir) 
katkıda bulunma nasip eyledi.

 Yaşım ilerledikçe ve çocuk sahibi olup aile olmaya başlayınca 
en büyük endişem acaba babamın bana devrettiği bu hizmet 
bayrağını ben de çocuklarıma devredebilecek miyim sorusunun 
cevabı oldu. Acaba ben de çocuklarıma babamın bana olduğu 
gibi bir örnek olabilecek miydim? Bu düşünce beni hep korkut-
muştu.

 Ve bunun ilk testini büyük oğlum, ilk göz ağrım Furkan’ın 
üniversiteyi kazanmasıyla yaşadım. Oğlum önce dershanede 
kalmak istemesiyle beni fazlasıyla mutlu etti. Sonra dershane 
hayatında onunla doğru iletişim kuran abi ve kardeşlerin onu 
hizmet konusunda yetiştirmeleri ve ondaki manevi gelişimi gör-
memle de devamı geldi. Ve en son olarak tatilinin bir bölümünü 
okuma programına katılan abilerine yardım ederek geçireceğini 
söylemesi beni ziyadesiyle gururlandırdı. 

Ama bu bir endişeyi de beraberinde getirmişti. Çünkü kamp-
lar hem zevkli ama aynı zamanda gençlerin sabırlarını zorlama 
açısından da en zor görevlerden biriydi. Acaba bu onun bıkma-
sını veya hizmetten soğumasına da sebep olabilir miydi? Fakat 
yine Allah’ın inayeti ve yapılan halis duaların karşılığı olarak oğ-
lum bu görevi de sabırla tamamladı hatta bir hafta daha uzata-
cağını söyleyerek beni bir kez daha mutlu etti. Bu aynı zamanda 
onu teslim ettiğim kardeşlerin, gençlerin dilinden ne kadar anla-
dıklarını ve hizmette ne kadar ihlasla çalıştıklarını da göstermişti 
bana. Evet oğlum doğru kişilerin yanındaydı ve Allah onların iyi 
niyetlerinin karşılığında muvaffakiyet nasip diyordu. Elhamdü-
lillah dedim binlerce. Allah bu hizmette ihlasla çalışan gençlerin 
sayısını arttırsın. Amin. 

Başka bir sorun daha vardı benim için; ortanca oğlum Faruk 
da kampa katılmalıydı ve o da bu hizmetin bir yerinden içeri gir-
meliydi. Maalesef ilk denemem başarısız olmuştu. Bu bende ha-
yal kırıklığı oluşturmuştu. Fakat belki de ilk programı için yanlış 
yer seçmiştim diye düşünerek kardeşlerle ve abisi Furkan’la yap-
tığım istişarede Gürpınar programının ona da uygun olabileceği 
fikri oluşmuştu. Ve ondan bu programa dahil olmasını istediğim-
de belki orayla ilgili duydukları belki İstanbul’a gidecek olması 
belki de abisinin orda olması onun kabul etmesini kolaylaştırdı. 
Fakat gittiği günden ayrılacağı zaman kadar hep endişeliydim 
acaba tekrar vazgeçer mi? Çünkü zaman ahir zaman ve gençle-
rin ilgisini çeken cazibedar bir hayat var dışarıda. Fakat binlerce 
şükür ki o da programın sonuna kadar mutlu bir şekilde sabırla 
devam etti. Dönüşte Faruk’tan edindiğim izlenim programın içe-
riğinin de o yaş grubunu sıkmadan eğlenerek eğitmek üzerine 
kurulduğunu anladım. Ve bunu hazırlayan kardeşlerin zamanın 
gereklerine ne kadar vâkıf olduklarını gösterdi. İnşallah bu kar-
deşlerimizin bu hizmetlerde gösterdikleri ihlası yüzü suyu hür-
metine Cenab-ı Hak programa katılan gençlerin kalbini iman ve 
Kur’an hizmetine ısındırır ve bu gençler bizlere devredilen hiz-
met bayrağını yere düşürmeden kendilerinden sonrakilere de 
teslim ederler. 

 Bu hizmetlerde emeği geçen bütün kardeşlerimizden Allah 
razı olsun. Aynı şevk ve ihlasla onlara daha nice güzel ve faydalı 
programlar yapmak nasip etsin.
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Gürpınar Veli Yorumları

Programların Devamını Diliyoruz

H.A. - Bursa

Çocuklarımız Rabbimin bizlere emaneti ve biz bu emaneti 
ahir zamanın fitnelerinden korumak için yeterli olamıyoruz. Siz-
ler gibi bu işlerde ehil ellerin yardımıyla hem manevi hem sosyal 
olarak bu güzel verimli okuma programlarının devamını diliyo-
ruz. 

Program sonrasında oğlumun ibadetlerinde daha dikkatli ol-
duğunu görüyorum. Risale dersleri sayesinde bilgileri daha da 
arttı. Sizler gibi duyarlı ve anlayışlı ağabeyleriyle inşallah gele-
cek yıllarda da birlikte olursunuz. Haklarınızı helal edin. Başarılar, 
Rabbim şevkinizi, azminizi arttırsın...

Torunumuz Bizleri Hayretler İçerisinde Bıraktı

H.Ö. - İstanbul

Şu kadarını söyleyebilirim ki torunumu Gürpınar yaz kampı-
na gitmeye zor razı ettik. Amcası orada vazifeli olmasa gitmesi 
mümkün değildi. Kampın birinci günü ağlayarak “Beni alın, is-
temiyorum” diye telefon açtı. Bizim kararlı olmamız ve amcası 
Eren’in de orada olması onu orada sakladı ve bir daha da hiç ara-
madı. Çünkü hayatından memnundu.

Sonuç olarak bir haftalık kamp dönüşünde bizler yani dede, 
babaanne, anne ve babası şok olmuştuk. Çünkü ayda bir sefer 
namaza zorla gelen oğlumuz namaz vakti girer girmez haydi na-
maz kılalım diye bizi çağırmaya başlamıştı. Müezzin benim di-
yerek vazife alıyor ve kimseye bırakmıyordu. Hele hele benden 
namaz tesbihatı isteyip de şevkli bir şekilde tesbihat okuması 
var ki bizleri hayretler içerisinde bıraktı. 

Bir dede olarak ben bundan başka neyi görmek isterim ki?

Az Zamanda O Kadar Güzel Şeyler Sığdırılmış Ki...

İ.K. - Bursa

Gençlerin nefis, duygu ve heveslerinin esir alındığı, manevi 
bataryaların örselenmeye çalışıldığı bir çağda yaşıyoruz. Dola-
yısıyla bu zamanda çocuklarımızı harekete geçirmek, hele hele 
okuma programlarına yönlendirmek oldukça zorlaştı. Bu bağ-
lamda yaz ayları gençlere öyle programlar yapacaksınız ki hem 
tatil tadı versin hem de çocukların imani ve ahlaki dersleri alma-
sına vesile olsun. Sonrasında da gençler tekrar katılma iştihasıyla 
yinelenecek programları arzu etsin.

Oğlumun katılma şerefine erdiği program bu manada çok 
güzel karşılığını buldu. Hem bizleri hem de oğlumu her yönüyle 
mutlu etti. Programa az zamanda o kadar güzel şeyler sığdırılmış 
ki takdir etmemek mümkün değil. Sohbetler, okumalar, yarışma-
lar, sportif etkinlikler...

Özellikle grup rehber ağabeylerin çocuklar üzerindeki katkısı 
ve etkisi de oldukça kıymetli. Çok güzel kazanımlara vesile ol-
muşlar. Bu programın gerçekleşmesine katkı sağlayan ve destek 
olan kardeş ve ağabeylerime çok teşekkür ediyorum, Allah razı 
olsun. Tebrikler…

Programların Sene İçine De Yayılması Gerekiyor

M.G. - İstanbul

Programa yeğenimi göndermiştim. Program sırasında ziyaret 
ettiğimde de memnun olduğunu gördüm. Program sonrası ima-
ni meselelere dair pek çok sorusunu hallettiğini söyleyebilirim. 
Elbette hala bazı soruları var ancak asıl etkilendiğim memleketi-
ne gittikten sonra her sabah bizi arayıp sabah namazına kaldır-
ması oldu. Bu programların sene içine yayılması ve takibinin ya-
pılması gerekiyor. İlgililerden bu noktada da gayret bekliyoruz. 
Teşekkür ederim.
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Programların Çok Büyük Katkısı Olduğunu Görmekteyiz

S.T. - İstanbul

Şekercihan Gürpınar okuma programına bu yıl oğlum katıl-
dı. Bir veli olarak çok memnun kaldım. Oğlum ise kamptan çok 
mutlu, memnun olarak geri döndü. Okuma programının izleri 
üzerinde gözüküyordu; namaz, Risale okumaları, sosyal faaliyet-
leri kampta katıldığı her programın yansımaları vardı üzerinde. 
Yeniden yapılacak okuma programını bekliyoruz.

 Okuma programlarının çocukların manevi ve sosyal olarak 
gelişimlerinde çok büyük katkısı olduğunu görmekteyiz. Prog-
ramda yapılan sportif faaliyetler çocukta bedensel gelişimi des-
tekliyor, yapılan bilgi yarışmaları çocuğun düşünüp yorumlama 
yeteneğini geliştiriyor. Namaz ibadetlerini tadil-i erkana göre 
öğreniyorlar. Gözlemlediğime göre kamptaki abi ve hocalarını 
rol model alıyorlar. Bu da çocuk ve ergen yaş grubundaki çocuk-
lar için ileriye doğru atılmış güzel bir örnek oluşturuyor

 Bu kapsamda Şekercihan çocuk okuma programlarını daha 
da artarak devam etmesini istiyorum. Şekercihan Gürpınar oku-
ma programında emeği geçen abi ve kardeşlerimize bu güzel 
program için Allah razı olsun diyor ve teşekkür ediyoruz.

Rabbim Hizmetlerinizin Devamını Nasip Eylesin

S.Ö. - İstanbul

Her saati ayrı bir verim ve öz veriyle geçen Gürpınar prog-
ramında çocuklarımıza kattığı nurlu değerlerden dolayı emeği 
geçen herkese çok teşekkür ederim. Çocuklarım bu kısa sürede 
tesbihatı ezberlediler ve evde cemaatle namaz kılıyoruz. Rabbim 
hizmetlerinizin devamını nasip eylesin.

Grup Ortamında Daha Kolay ve Daha Kalıcı

V.S. - Manisa

Bu yaz büyük oğlum Bekir Berk’in önayak olmasıyla hem 
kendisi hem de bu sene liseye başlayacak olan kardeşi Ahmet 
Enis Gürpınar’daki programa katıldı. Aslında programlara demek 
daha doğru olur. Çünkü Bekir Berk üç ayrı programa sorumlu 
olarak katılmıştı. Kardeşi Ahmet Enis ise taze ortaokul mezunu, 
müstakbel lise öğrencisi olarak önce bir ortaokul grubu, ardın-
dan lise grubu programına katıldı. Özellikle ortaokul grubu so-
rumlusu genç arkadaşımızın teknolojiyi yerinde ve verimli kul-
lanmasıyla gerçekleştirilen tüm programlarla ilgili fotoğraf ve 
videolar paylaşması bizi ayrıca memnun etti. 

Gerek bize gönderilen bilgilendirme maksatlı görüntüler ge-
rekse Ahmet Enis’in program dönüşü anlattıkları programların 
dolu dolu gerçekleştirilmiş olduğunu gösteriyordu. Risale soh-
betlerinin yanı sıra dini eğitim derslerin verilmesi belli bir yaş 
grubu için önemli bir temel teşkil ediyor. Bununla birlikte yoğun 
ve sıkıcı bir program yerine yüzme, futbol, voleybol gibi spor et-
kinlikleri, bilgi yarışmaları, verilen hediyeler katılan ortaokul ve 
lise seviyesindeki öğrenciler için büyük bir memnuniyet kaynağı 
olmakta.

Netice itibarıyla bu yaz döneminde iki oğlum açısından belki 
en verimli ve istifadeli zaman dilimi Gürpınar programında ge-
çindikleri süre oldu. Biz evde benzer bilgileri verme gayretinde 
olsak da etkisi bir noktaya kadar olabiliyor. Ama grup ortamın-
da, belli bir program dahilinde ve sorumlu büyükleri gözetimin-
de öğrenmeleri, kabullenmeleri, benimsemeleri daha kolay ve 
daha kalıcı oluyor. Bu programı düzenleyen, uzunca bir süre za-
man, enerji ve sabırlarını en yüksek seviyede bu programa sarf 
eden tüm ağabey ve kardeşlerime müteşekkirim. Allah hepsin-
den razı olsun.

Zorla Gönderdiğim Oğlum Çok Memnun Kalmıştı

Y.A. - Rize

Programın ilanını duyduğumda oğlumun katılmasını çok is-
tedim. Üniversite sınavı sonrası biraz kafanı dinlemiş olursun de-
dim. İşin aslı oğlum benim hatırım için programa gitmişti. Ama 
döndüğünde programdan çok memnun kaldığını gördüm. Oğ-
lum geldiğinde tesbihatı ezberlemiş ve Risale-i Nur okumuştu ki 
bu beni çok memnun etti. Emeği geçenlerden Allah razı olsun, 
çok teşekkür ederim.
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Yıllardır devam eden yaz okuma programlarımızın önemli bir mekanı 
olan Bolu/Aladağ 1.450 rakımda karaçam ormanlarının içinde bol oksijenli 
bir mekandır. Şehrin beton, gürültü ve hava kirliliğinden uzak, kainat kitabı 
ile baş başa kalınan bir mekan. Ormanı, gölleri, kuş cıvıltıları ve yeşili ile 
insana huzur veren ve tefekküre zemin hazırlayan bir mekan. Futbol, voley-
bol sahaları ile spor imkanı, tarihi hamamı ile hamam sefası yapılabilen bir 
mekan. Bilenlere anlatmaya gerek olmayan, bilmeyenlere de anlatılamaya-
cak bir mekan.

Her yıl olduğu gibi bu yaz döneminde de Şekercihan Derneği olarak 
2018 Bolu yaz okuma programının tarihlerini belirleyip sitemizden ve sos-
yal medya hesaplarımızdan ilan etmiştik. 6-16 Temmuz lise programı, 16-
26 Temmuz ise müzakere ve tefekkür programı olmak üzere yaptığımız 
ilana İstanbul başta olmak üzere Anadolu’nun birçok farklı ilinden lise ve 
yetişkinler düzeyinde kayıtlar alınmaya başlandı ve kontenjanımız kısa bir 
zamanda doldu. 
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Lise Programı

3 Temmuz tarihinde öncü bir ekibi göndererek mekanın temiz-
lik ve tadilat olarak elden geçmesi sağlandı ve talebelerin gelip 
yerleşmesi için bütün hazırlıklar tamamlanmış oldu. İstanbul dı-
şından gelen talebeler otogardan alınmakla birlikte İstanbul’dan 
gelen talebelerimiz toplu olarak tuttuğumuz servis ile 6 Tem-
muz’da program mekanına intikal ettiler. Ve böylece yeni bir lise 
programı ilk defa gelenler ve birkaç yıldır katılan lise talebeleri ve 
tecrübeli ağabeyler rehberliğinde başlamış oldu. 

Programı uzun uzadıya anlatmak mümkün olmayacağından 
genel hatlarıyla özetlemenin daha yararlı olacağını düşünüyoruz. 
Cemaat halinde kılınan beş vakit namaz, akabinde tesbihat (her-
kesin öğrenmesini sağlayacak bir şekilde) ve en mühim bir tetim-
me olarak liseli talebelerin ihtiyacı olan konularda Risale-i Nur’dan 
namaz dersleri. Gündüz her grup kendi ağabeyinin liderliğinde, 
voleybol, futbol, orman yürüyüşü, Risale-i Nur ders müzakeresi, 
ilmihal, tesbihat ezberi ve Risale-i Nur okumaları. İkindi namazın-
dan sonra lig usulü ile futbol turnuvaları ve akşam bütün grupla-
rın katıldığı günlük okunan, ders yapılan yerlerden bilgi yarışması. 
Programın son günü çeşitli yarışmalar, halat çekme, koşu, yumur-
ta taşıma, bayrak yarışı vb. yaparak tamamlanan bir on gün. 

Ve her sayılı gün bittiği gibi bizim on günümüzde istifadeli, 
şevkli ve hızlı bir şekilde birçok hatırayı zihinlere, alemi misale ve 
fotoğraflara kaydederek bitmiş oldu. Yarışmalarda dereceye giren 
kardeşlere ödülleri verildi ve hatıra fotoğraflarının ardından her-
kes tekrar geldikleri yere hareket ettiler. Geriye dostluk, arkadaş-
lık, kardeşlik ve muhabbet kaldı.

Müzakere ve Tefekkür Programı

Lise programından sonra müzakere ve tefekkür programımız da yine farklı illerden ancak üniversiteli ve yetişkinlerden 
müteşekkil bir grupla gerçekleştirildi. Bir gün okuma bir gün müzakere şeklinde planlanan programa İstanbul ve Ankara 
olmak üzere ders yapacak ağabeyler davet edildi. Tevhid, kader, ubudiyet, namaz, hayatın ve insanın anlamı üzerine mü-
zakereler gerçekleştirildi. Yapılan dersleri ve davet edilen misafirleri program afişimizden görmemiz mümkündür.

İstifadeli okumalar, şevkli müzakereler ve bol muhabbetli çaylar unutulmayacak hatıralar olarak mazide yerini parlak 
bir şekilde aldı. Bir yaz daha bu şekilde geride bırakılmakla birlikte Bolu 2019’da da liseli, üniversiteli ve yetişkinler olarak 
yeni katılımcılarını beklemektedir. Bu muhabbet ve hizmet şöleninin içinde yer almak istiyorum diyorsanız şimdiden 2019  
yaz planınızı ona göre ayarlayın ve Şekercihan Derneği’ni takipte kalınız.
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Risale-i Nur
Çalışmaları

27 Ekim 2018, İstanbul

Risale-i Nur Neşir Hizmeti Masası
İslam Bilimleri Masası

Sosyal ve Fen Bilimleri Masası
Edebiyat, Kültür ve Sanat Masası

Kongre Takvimi
Özet gönderme son tarih: 01 Eylül 2018
Kongreye kayıt için son tarih: 01 Eylül 2018
Tam metin gönderme son tarih: 10 Ekim 2018
Kongre programının ilanı: 20 Ekim 2018
Kongre tarihi: 27 Ekim 2018

XIII. Risale-i Nur Kongresi
Risale-i Nur Enstitüsü olarak düzenleyeceğimiz XIII. Risale-i 

Nur Kongresi 27 Ekim 2018 Cumartesi günü İstanbul’da gerçek-
leştirilecektir. Kongre konusu olarak belirlediğimiz “Risale-i Nur 
Çalışmaları” başlığı dört ayrı masada ele alınacaktır. Aşağıdaki 
bağlamlardan birisiyle ilgili yapacağınız makale ve tebliğ çalış-
manızla kongremize katkılarınızı bekliyoruz. Şimdiden katkıları-
nızdan dolayı teşekkür ediyoruz.

Risale-i Nur çalışmaları alanında ortaya konan ürünlerin tes-
piti, çalışmaların niteliklerinin ortaya konması, ürettiği sonuçla-
rın değerlendirilmesi, bu çalışmaların artı ve eksileri, nitelik ve 
nicelik olarak daha da geliştirilmesi için yapılması gerekenler, bu 
çalışmaların gerçekleştirilmesinde karşılaşılan zorluk ve sıkıntı-
ların tespiti ve nihayet gelecek projeksiyonu açısından bu çalış-
maların vadettiklerinin ele alınması gibi meselelere odaklanan 
“Risale-i Nur Çalışmaları” kongresinde yapılabilecekleri müşah-
has hale getirip fikir vermesi için aşağıdaki maddeleri sıraladık.

Genel Esaslar

1. Geleceğe yönelik perspektif oluşturabilmek için mevcut 
durum tespiti önem arz etmektedir. Her masayı ilgilendiren 
çok sayıda çalışma (kitap, dergi, makale, tez vs.) bulunmaktadır. 
Buna binaen her masa kendi alanına giren tüm çalışmaları tes-
pit ettikten sonra farklı tasniflere (mümkünse alt kategorilere 
de) ayırarak çalışmalarını bu iskelete bina ederse karışıklıklardan 
kurtulunabilir. Ancak Risale-i Nur üzerine yapılan ve yapılması 
planlanan çalışmaların ister istemez disiplinler arası özellikler ta-
şıdığı da göz önünde bulundurulmalıdır.

2. Tasnifle birlikte Risale-i Nur ve Bediüzzaman’ı tamamen 
veya kısmen konu edinen kitap, makale gibi çalışmalar merkeze 
alınarak farklı değerlendirmeler yapılabilmesi için örneklemeler 
yapılabilir. Mevcut durum tespiti bütüncül ve sıhhatli bir tarzda 
yapılmalıdır.

Masa Çalışmalarının Çerçevesi

1. Kendi katıldığımız masanın alanına giren geçmiş dönem-
de yapılan çalışmalardan birinin veya birkaçının değerlendiril-
mesi yapılabilir.

a. Kitap çalışmalarının birinin veya birkaçının değerlendi-
rilmesi

b. Dergi çalışmalarının değerlendirilmesi
c. Tez çalışmalarının değerlendirilmesi
d. Proje çalışmalarının değerlendirilmesi
e. Sempozyum, kongre, panel vb. çalışmalarının değer-

lendirilmesi

2. Kendi alanımızla ilgili geleceğe dönük hangi çalışmalar, 
hangi metotla yapılabilir? Acil ve öncelikli olarak yapılması gere-
ken çalışmalar nelerdir?

a. Yeni kitap çalışmaları
b. Yeni tez çalışmaları
c. Ansiklopedi çalışmaları vb.

3. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte muhatap olunan alanlar-
da Risale çalışmaları nasıl yapılmalı, neler yapılmalıdır?

a. Web siteleri (mevcut olanlar, yeni yapılması gerekenler)
b. Sosyal medya
c. Uzaktan Risale eğitimi vb.

4. Kendi alanımıza giren farklı bölge ve dillerde yapılan ça-
lışmaların değerlendirilmesi ve yeni çalışmalara yol göstermek 
maksadıyla neler yapılmalıdır? (Hindistan-Pakistan, Malezya- 

Endonezya, İran ve Şii dünyası, Irak, Suriye-Lübnan, Arap Orta-
doğusu, Sahra-altı Afrika, Avrupa, ABD-Kanada, Latin Amerika, 
Avustralya)

a. Kitap çalışmalarının değerlendirilmesi
b. Tez çalışmalarının değerlendirilmesi
c. Dergi çalışmalarının değerlendirilmesi

5. Risale metinleri üzerine yapılan tercüme, şerh ve olumsuz 
yorumların değerlendirmesinin yapılması (Abdülmecid Nursi 
vd., Muhammed Doğan vd., Emrah Cilasun vd.,)

6. Risale çalışmaları yapan yazar ve düşünürler üzerine değer-
lendirilmeler yapılarak, kitap-makalelerle bu kişilerin çalışmala-
rındaki farklı Risale ve Bediüzzaman anlayışları ortaya konabilir. 
(Şerif Mardin, İbrahim Ebu Rabi, Zeki Sarıtoprak, Bünyamin Du-
ran, Ferid Attas, Metin Karabaşoğlu, Hakan Yavuz vb.)

7. Risale-i Nur’dan beslenen yazarların çalışmalarında Risale-i 
Nur’un yapılan çalışmanın usul ve esasına müteallik ne tür kat-
kılar sağladığı tartışılabilir. Mesela Ahmet Yıldız’ın doktora tezi 
olarak çalıştığı Ne Mutlu Türküm Diyebilene isimli kitabında Ri-
sale-i Nur’un sağladığı ama doğrudan görünmeyen katkılar ele 
alınabilir. (Ahmet Yıldız kendi kitabı için bunu yapacak.)

8. Bediüzzaman Said Nursi’nin hayat dönemleri içerisinde 
ele aldığı konular, vurguladığı hususlar, kullandığı farklı usul ve 
üslupların Risale-i Nur çalışmalarındaki yeri ve değerinin ortaya 
konması.

Çalışma Usul ve Esasları

Her masaya gelen çalışmalar katılımcıların tebliğlerine göre 
gruplanacak.

Masadaki grupların tebliğlerini sekreterler önceden değer-
lendirip masa çalışma soruları oluşturulacak.

Katılımcıların masaya gelen bütün tebliğleri önceden oku-
yup değerlendirebilmeleri için sekreterlerle irtibata geçecek.

Her sekreter kendi masasının notlarının ve tekliflerinin alın-
masını sağlayacak.

Değerlendirme oturumunda da her masanın çıktıları masa 
sekreteri tarafından bütün katılımcılarla paylaşılarak dilek ve te-
menniler alınacak.

Masalar

1. Risale-i Nur Neşir Hizmeti Masası

2. İslam Bilimleri Masası

3. Sosyal ve Fen Bilimleri Masası

4. Edebiyat, Kültür ve Sanat Masası

Takvim

Özet gönderme son tarih: 01 Eylül 2018

Kongreye kayıt için son tarih: 01 Eylül 2018

Tam metin gönderme son tarih: 10 Ekim 2018

Kongre programının ilanı: 20 Ekim 2018

Kongre tarihi: 27 Ekim 2018

İletişim:

Risale-i Nur Enstitüsü: Vatan Cd. Emlak Bankası Konutları H-1 
Blok No: 3/5, Fatih/İstanbul, 0554 180 4646 (WhatsApp)

Koordinatör: Mehmet Kaplan, 0546 840 4902

Mail: kongre@rne.com.tr



RNE Okuma Grubu:
Tefsir Tarihi ve Usulü
Program Veli Karataş rehberliğinde 1 Ekim-24 Aralık ara-

sında iki haftada bir Pazartesi günleri saat 20.30-22.00 ara-
sında Risale-i Nur Enstitüsü’nde gerçekleştirilecektir.

Son Başvuru Tarihi

26 Eylül 2018 Çarşamba

Başvuru Sonuçları

En geç 29 Eylül 2018 Cumartesi günü mail/telefon aracı-
lığıyla iletilecektir.

Genel Şartlar

• Erkeklere mahsustur.
• Yüzde 80 devam zorunluluğu vardır.
• İslamî bilimler alanında çalışanlar öncelikli olmakla 

birlikte farklı alanlardan da başvuru yapılabilir.
• Okuma ve müzakere yoğun bir programdır.
• Kaynak metinler okunarak müzakereye hazır gelinme-

lidir.

Program İçeriği

1. Hafta: Tefsirin Tanımı ve Niteliği
2. Hafta: Tefsirin Doğuşu ve Tedvini
3. Hafta: Temel Tefsir Yöntemleri ve Ekolleri
4. Hafta: Çağdaş Tefsir Yönelimleri ve Risale-i Nur
5. Hafta: İşarat’ül-İ’caz/Bakara 30. Ayet
6. Hafta: İşarat’ül-İ’caz/Bakara 30. Ayet
7. Hafta: İşarat’ül-İ’caz/Bakara 31. Ayet

Kaynak Okumalar

• Bediüzzaman Said Nursi, İşarat’ül-İ’caz, Diyanet İşleri 
Başkanlığı Yayınları

• İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, Fecr Yayınevi
• İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, Türkiye Diyanet Vakfı 

Yayınları

RNE Okuma Grubu:
Muhakemat Okumaları-1
Programda Mustafa Said İşeri rehberliğinde Muhake-

mat’ın Birinci Makalesi olan Unsuru’l-Hakikat 4 Ekim-27 Ara-
lık arasında 13 hafta boyunca her Perşembe saat 19.00’da 
Risale-i Nur Enstitüsü’nde müzakere edilecektir.

Son Başvuru Tarihi

28 Eylül 2018 Cuma

Başvuru Sonuçları

En geç 1 Ekim 2018 Pazartesi günü mail/telefon aracılığıyla 
iletilecektir.

Genel Şartlar

• Erkeklere mahsustur.
• Yüzde 80 devam zorunluluğu vardır.
• Okuma ve müzakere yoğun bir programdır.
• Kaynak metinler okunarak müzakereye hazır gelinmeli-

dir.

Program İçeriği
• 1. Hafta: Muhakemat Hakkında Giriş- Tahiyyat ve Salavat
• 2. Hafta: Birinci Mukaddeme
• 3. Hafta: İkinci Mukaddeme
• ...
• 13. Hafta: On İkinci Mukaddeme

Kaynak Okumalar
• Bediüzzaman Said Nursi, Muhakemat
• Muhammed Abid el-Cabiri, Arap-İslam Kültürünün Akıl 

Yapısı, Kitabevi Yayınları
• Muhammed Abid el-Cabiri, Arap-İslâm Aklının Oluşumu, 

Kitabevi Yayınları
• Ramazan Altıntaş, “Matüridi Kelam Sisteminde Akıl-Nakil 

İlişkisi” Marife 3, 2005: 233-245
• Muhakematın Birinci Makalesinin (Unsuru’l-Hakikat) Ha-

timesi Üzerine Notlar, http://www.rne.com.tr/serh-ve-i-
zahlar/muhakematin-birinci-makalesinin-unsurul-haki-
kat-hatimesi-uzerine-notlar
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RNE Okuma Grubu:
İslam Düşüncesinin Temelleri
Program Prof. Dr. İsmail Latif Hacınebioğlu rehberliğinde 

8 Ekim-10 Aralık tarihlerinde her Pazartesi olmak üzere saat 19.00-
20.30 arasında Risale-i Nur Enstitüsü’nde gerçekleştirilecektir.

Son Başvuru Tarihi
28 Eylül 2018 Cuma

Başvuru Sonuçları
En geç 1 Ekim 2018 Pazartesi günü mail/telefon aracılığıyla 

iletilecektir.

Genel Şartlar
• Erkeklere mahsustur.
• Yüzde 80 devam zorunluluğu vardır.
• İslamî ilimler alanında çalışanlar öncelikli olmakla birlikte 

farklı alanlardan da başvuru yapılabilir.
• Okuma ve müzakere yoğun bir programdır.
• Kaynak metinler okunarak müzakereye hazır gelinmelidir.

Program İçeriği
• 1. Hafta: İslamî İlimlere Giriş: İlimlerin Tasnifi
• 2. Hafta: Alet İlimler: Dil Mantık
• 3. Hafta: Usul: Usullerin Oluşumu
• 4. Hafta: Fıkıh-Kelam-Felsefe Vurgularının Farklılaşması
• 5. Hafta: Tefsir: Anlam ve Kur’an
• 6. Hafta: Hadis: Ehl-i Hadis Konu, Kavram ve Problemleri
• 7. Hafta: Fıkıh: Ehl-i Rey’in Konu, Kavram ve Problemleri
• 8. Hafta: Tasavvuf: Ehl-i Zühdün Konu, Kavram ve Problemleri
• 9. Hafta: İslam Felsefesinin Konu, Kavram ve Problemleri
• 10. Hafta: İslamî İlimler ve Günümüz Problemleri

Kaynak Okumalar
• A. Saim Kılavuz, Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelama Giriş, 

Ensar Neşriyat
• Hülya Küçük, Tasavvufa Giriş, Dem Yayınları
• Hasan Hüseyin Bircan, İslam Felsefesi Tarihine Giriş, Dem 

Yayınları
• Cemaleddin Erdemci, Kelam İlmine Giriş, Dem Yayınları
• Mehmet Emin Özafşar, Hadis İlmine Giriş, Dem Yayınları
• Burhanettin Tatar, İslam Düşüncesine Giriş, Dem Yayınları

RNE Okuma Grubu:
İnsanın Psikolojik Yapısı 

ve İşleyişi
Program Uzm. Klinik Psikolog Taha Burak Toprak rehberli-

ğinde 8 Ekim-31 Aralık tarihlerinde iki haftada bir olmak üzere 
Pazartesi günleri saat 20.30’da Risale-i Nur Enstitüsü’nde gerçek-
leştirilecektir.

Son Başvuru Tarihi
28 Eylül 2018 Cuma

Başvuru Sonuçları
En geç 1 Ekim 2018 Pazartesi günü mail/telefon aracılığıyla 

iletilecektir.

Genel Şartlar
• Erkeklere mahsustur.
• Yüzde 80 devam zorunluluğu vardır.
• Okuma ve müzakere yoğun bir programdır.
• Kaynak metinler okunarak müzakereye hazır gelinmelidir.

Program İçeriği
• 1. Hafta: İnsanın Psikolojik Yapısı ve İşleyişine Genel Bir Ba-

kış
• 2. Hafta: Vesvese Risalesi 1. Vecih
• ..
• 6. Hafta: Vesvese Risalesi 5. Vecih
• 7. Hafta: Genel Değerlendirme

Kaynak Okumalar
• Bediüzzaman Said Nursi, İşarat’ül-İ’caz, Diyanet İşleri Baş-

kanlığı Yayınları (Fatiha Suresinin Tefsiri)

• Bediüzzaman Said Nursi, Sözler, Diyanet İşleri Başkanlığı Ya-
yınları (21. Söz, 30. Söz)

• Christine Purdon , David A. Clark, Takıntılarla Başa Çıkma 
-Obsessif Kompulsif Bozukluğu Kontrol Altına Almanın Yolla-
rı-, Psikonet Yayınları

• Jerry M. Burger, Kişilik, Kaknüs Yayınları

• Nancy L. Murdock, Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuram-
ları, Nobel Akademik Yayıncılık
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RNE Atölye Çalışması:
Hastalar Risalesi
Program Dr. Hakan Yalman rehberliğinde 11 Ekim-27 Aralık arasın-

da her Perşembe olmak üzere 21.00-22.30 arasında Risale-i Nur Ensti-
tüsü’nde gerçekleştirilecektir.

Son Başvuru Tarihi

5 Ekim 2018 Çarşamba

Başvuru Sonuçları

En geç 7 Ekim 2018 Pazar günü mail/telefon aracılığıyla iletilecektir.

Genel Şartlar
• Erkeklere mahsustur.
• Yüzde 80 devam ve makale yazma zorunluluğu vardır.
• Sağlık alanında çalışanlar öncelikli olmakla birlikte farklı alanlar-

dan da başvuru yapılabilir. Ekip çalışmasına uyum sağlayacak ar-
kadaşlar kabul edilecektir.

• Okuma, müzakere ve yazma yoğun bir programdır.
• Kaynak metinler okunarak müzakereye hazır gelinmelidir.
• Program üçer aylık iki dönem halinde icra edilecektir.
• I. Dönem (Güz) genel okuma ve müzakereler yapılarak notlar alı-

nacak. II. Dönem (Bahar) alınan notlar makale formatına çevrile-
rek kitap bölümleri haline getirilecektir.

Kaynak Okumalar
• Abdülvehhab bin Yusuf ibn-i Ahmed el-Mardani, Kitabu’l-Münte-

hab fi’t-Tıb, Merkezefendi Yayınları
• Aidin Salih, Gerçek Tıp/Yitik Şifanın İzinde, Yitik Şifa
• Bediüzzaman Said Nursi, Hastalar Risalesi
• ____, Lem’alar (2. Lema)
• ____, Sözler (21. Söz İkinci Makam)
• Edward C. Whitmont, İyileşmenin Simyası (The Alchemy of Hea-

ling), çev. Tufan Göbekçin, Ege Meta Yayınları
• Erzurumlu İbrahim Hakkı, Marifetname
• İbn-i Sina, Şifa Kitabı/Tıp Kanunu, Say Yayınları
• James L. Oschman, Energy Medicine: The Scientific Basis, Churchill 

Livingstone
• Jim Al-Khalili ve Johnjoe McFadden, Kuantum Sınırında Yaşam 

(Life on the Edge), çev. Şiirsel Taş, Domingo Yayınevi
• Mark Wolynn, Seninle Başlamadı (It Didn’t Start With You), çev. 

Mine Madenoğlu, Sola Unitas
• Mustafa Atasoy, Fonksiyonel Tıp, Merkezefendi Yayınları
• Richard Gerber, Gizli Enerji Terapileri, çev. Sibel Akyel Eraltan, 

Dharma Yayınları

RNE Lise Vukufiyet Programı
Güz (14) ve bahar (11) iki dönem toplam 25 hafta olmak 

üzere Pazar günleri saat 10.00’da Risale-i Nur Enstitüsü’nde 
gerçekleştirilecek olan “Lise Vukufiyet” programının yeni dö-
nem kayıtları başlamıştır.

Programın mülakatları 7 Ekim’de sona erecek ve 9 Ekim 
sonuçlar açıklanacaktır. 14 Ekim ise program başlangıç tarihi 
olarak planlanmıştır.

Ücretsiz olan program iman eğitimi, kitap tahlilleri, atölye 
çalışmaları ve seminerlerden oluşmaktadır.

Bu sene ele alınacak bazı konular şu şekildedir:

İnsan, kainat, tabiat, gayb, tevhid, nübüvvet, haşir, adalet, 
ubudiyet, ibadet, melek, muhabbet, gençlik psikolojisi,  ves-
vese, mana-yı harfi, mana-yı ismi, esma, dua, namaz, iktisat 
ve israf.

Son Başvuru Tarihi

6 Ekim 2018 Cumartesi

Mülakat Tarihi

3-7 Ekim 2018

Başvuru Sonuçları

En geç 9 Ekim 2018 Salı günü mail/telefon aracılığıyla ile-
tilecektir.

Program Tarihleri

2018 Güz Dönemi: 14 Ekim 2018- 13 Ocak 2019 her Pazar 
günü saat 10.00-14.00 arası

2019 Bahar Dönemi: 10 Şubat-21 Nisan 2019

Genel Şartlar
• Başvurular sonrası mülakat yapılarak kayıtlar oluşturul-

maktadır.
• Erkek lise öğrencilerine mahsustur.
• Yüzde 80 devam zorunluluğu vardır.
• Okuma ve müzakere yoğun bir programdır.
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RNE Pazar Seminerleri
Şekercihan ve Üsküdar Üniversitesi katkılarıyla hazırla-

nan Risale-i Nur Enstitüsü’nün “Pazar Seminerleri” olarak 
isimlendirdiği 2018-2019 dönemi seminerleri her ayın ilk 
Pazar günü Üsküdar Üniversitesi’nde saat 14.00’te gerçek-
leştirecektir. Seminerlere katılım herkese açık ve ücret-
siz olacaktır.

TV111 tarafından canlı yayınlanacak seminerlerin so-
nunda yazılı sorulan sorular konuşmacı tarafından cevap-
landırılmaktadır. 7 Ekim Pazar günü saat 14.00’te Prof. Dr. 
Nevzat Tarhan’ın “İhlas Ahlâkı” semineri ile yeni döneme 
başlanacaktır. 

Dönemin son semineri ise 5 Mayıs Pazar günü yine saat 
14.00’te Üsküdar Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

Adres

Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşke, Emirnebi1 Salonu, 
Üsküdar/İstanbul

İrtibat

0(554) 180 4646 | enstitu@rne.com.tr

Not: 2018-2019 dönemi Pazar seminerleri güncel liste-
sine rne.com.tr/duyurular/pazar-seminerleri-2018 adresin-
den ulaşabilirsiniz.

RNE Köprü Buluşmaları
Şekercihan katkılarıyla hazırlanan Risale-i Nur Ensti-

tüsü’nün “Köprü Buluşmaları” olarak isimlendirdiği 2018-
2019 dönemi seminerleri her ayın üçüncü Pazar günü Risa-
le-i Nur Enstitüsü’nde saat 14.00’te gerçekleştirecektir. 

Seminerlerde Köprü’de makalesi yayımlanan yazarlar 
makalelerinin kısa bir sunumunu yapacak ve ardından  
soru-cevap bölümüne geçilecek. Seminerler erkeklere 
mahsus ve ücretsiz olacaktır.

21 Ekim Pazar günü saat 14.00’te Avukat Ahmet 
Nazlı ile Köprü’nün 140 ve 141. sayılarında yayımla-
nan “İttihad-ı İslamcılığın Doğuşu ve Risale-i Nur’da 
İttihad-ı İslam 1 ve 2” isimli makaleleri katılımcılar ile müza-
kere edilecektir.

Adres

Vatan Cd., Keçeci Meydanı Sk., Emlak Bankası Konutları, 
H-1 Blok, No: 3, K: 2, D: 5, Fatih/İstanbul

İrtibat

0(554) 180 4646 | enstitu@rne.com.tr

Not: Katılımcılar ve konular değişebilir. Listenin güncel 
haline rne.com.tr/duyurular/kopru-bulusmalari-2018 ad-
resinden ulaşabilirsiniz.
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Ayrıntılı bilgi için:

0212 532 6699 - 0532 436 8787

“İman ve insan merkezli hizmet anlayışı”

Şekercihan

Şekercihan Derneği olarak farklı eğitim kademelerindeki 
öğrencilere barınma, iaşe ve burs imkanları sağlamak gibi 
hayırlı hizmetlere vesile olmaya çalışıyoruz.

Bültenlerimizi, internet sitemizi ve sosyal medya hesapla-
rımızı inceleyerek faaliyetlerimiz hakkında detaylı bilgi sahi-
bi olabilirsiniz.

https://sekercihan.org.tr/bagis üzerinden banka/kredi 
kartıyla veya internet bankacılığı kullanarak havale/eft ile 
bağışta bulunabilirsiniz.

Hesap Sahibi: Şekercihan Eğitim Sosyal Kültür ve Yardım-
laşma Derneği

Türkiye Finans - Seyitnizam Şubesi
Hesap No: 3126111-1
IBAN:  TR07 0020 6000 7603 1261 1100 01

Ziraat Bankası – Fatih Şubesi
Hesap No: 488-77312512-5001
IBAN: TR80 0001 0004 8877 3125 1250 01
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REM

• Temel İslamî İlimler
• Kur’an Talimi
• İlmihal
• Ezber
• Osmanlı Türkçesi
• Hitabet ve Sunum Teknikleri

• Talebe Hizmeti 
   (Nur Kardeş Programı)
• Okuma Programları (Yaz-Kış)
• Müdebbirlik
• Kavram Çalışması

• Kur’an-ı Kerim
• Risale-i Nur
• Hizb-i Envari’l Hakaikı’n-Nuriye
• Kütüb-i Sitte
• Risale-i Nur Şerh ve İzahları

• Tevhid
• Nübüvvet
• Haşir
• Ubudiyet
• Kader
• Hizmet Prensipleri
• Lahika Okumaları
• Eski Said Dönemi Eserleri
• Muhakemat
• İşaratü’l-İ’caz



MER

“Ashab-ı Suffe yolunda...”

Risale-i Nur Müzakereleri 
• Tevhid 
• Nübüvvet 
• Haşir 
• Ubudiyet 
• Kader
 • Hizmet Prensipleri
 • Lahika Okumaları 
• Eski Said Dönemi Eserleri

Teknik Eğitimler
 • Temel İslami İlimler
 • İlmihal
 • Ezber 
• Yazı ve Araştırma Teknikleri

Uygulamalı Eğitimler 
• Nur Kardeş Programı 
• Okuma Programları (Kış-Yaz)
 • Müdebbirlik
 • Kavram Çalışması

Okumalar
 • Kur’an-ı Kerim 
• Risale-i Nur 
• Hizb-i Envari’l Hakaikı’n-Nuriye 
• Kütüb-i Sitte



Şekercihan Derneği ve Risale-i Nur Enstitüsü’nün birlikte başlattığı “Hiçbir Kitaplık Risale-i 
Nur’suz Kalmasın!” projesinde tüm ilahiyat fakültelerinden sonra imam hatip ve fen liselerine 
Diyanet  tarafından neşredilen Sözler, Mektubat, İşaratü’l-İ’caz ve Mesnevi-i Nuriye kitapları 
ulaştırıldı.

Projede şu an Türkiye’nin anadolu liselerine Diyanet tarafından neşredilen Sözler, Mektu-
bat  ve Uhuvvet Risalesi kitapları gönderilmekte. Sizler de projemize destek olmak için bizimle 
irtibata geçebilirsiniz.

İrtibat: 0(212) 532 6699 - 0(532) 436 8787



“İlme, irfana, ümrana”141. Sayı Çıktı!


