


ders dışı kitap 
tahlil ettik.

1400

sosyal ve kültürel 
etkinlik yaptık.

2700
ilmî konferans tertipledik.
260

dergi yazısı yayınladık.
592

saat ders yaptık.
13.125

ders kitabı okuttuk.
429

akademisyenle kısa 
soruşturma gerçekleştirdik.

125

imam ve müezzin 
mezun ettik.

92

ortaokul ve lise 
öğrencisine yaz 

okulu eğitimi verdik.

650
ciltlik islamî ilimler 
kütüphanesi oluşturduk.

16.342

videoluk ders ve seminer 
kaydı yayınladık.

180

öğrenciye hafızlık 
sonrası eğitim verdik.

195



28 Şubat’ın enkazından yara bere içinde çıkmış bir grup medreseli gençtik. Gençliğin baharında İslam’a 

hizmet hülyalarıyla dolu, fakat ne yapılması gerektiğini bir türlü bilmeyen civanlardık. Şükür ki hülyalarımız 

rüyalarımız oldu. Rüyalar duamıza, dua davaya ve davamız sevdamıza dönüştü. 

Bir sabah yıllarca hülyasıyla avunduğunuz bir rüyanızın gerçek olduğunu görseniz ne yapardınız?  

28 Eylül  2009 Pazartesi sabahı Dâru’l-İlim’in ilk ders gününde, simalarını bile hayallerimde çizip yüreğimde 

yoğurduğum geleceğin mimarlarını bir anda karşımda görünce vücudumu karşı koyamayacağım bir 

ürperti kapladı. O gün ilk dersimizi yaptık, ama bir de bana sorun. Proje aşamasında anlatırken bülbül 

gibi şakıyan dillerim lal oldu. Dizlerim beni taşımaz hale geldi. Nihayet olmuştu işte. Âlemi İslam’ın umut 

ordusu karşımdaydı. 

Dâru’l-İlim İslamî İlimler Merkezi bugün on yaşında. Hâlâ dizlerim titriyor. Bu defaki ilk gün heyecanından 

değil, vazifenin ağırlığından; yolun uzunluğu ve menzilin uzaklığından. 

Ne zaman bu memleketin düzeleceğine dair bir ümit yeşerse içimde ve bunun olacağı mukadder desem; 

ne zaman zeval aklına gelmeyen zulmün zir u zeber olmaya meylini müşahede etsem, bütün hücrelerime 

mevzilenen hislerimin irtiaşına sebep olacak bir kelebek kanadı etkisi mahiyetinde bir gelişmeye şahit 

olsam, hemen seni hatırlıyorum ve nihayetsiz bir hazzın raşeleri sarıyor benliğimi ey çocuk! Onuncu yaşın 

kutlu olsun…

Muhammed YAZICI

İlmiye Vakfı Başkanı

On Yılın Ardından...



6 7

Abdullah Küskü
Dâru'l-İlim Genel Müdürü

İlmiye Vakfı Sosyal Bilimler Ufku
İlim ve Hikmet Okulu, Daru’l-İlim İslamî İlimler Merkezinin çatı kurumu olan İlmiye Vakfı’nın 

önümüzdeki on yıllık sosyal bilimler vizyonunu oluşturuyor. Program, on yılda medrese ve 

ilahiyat öğrencilerine yönelik klasik eğitimdeki rüştümüz kadar önemli bir açılım bizim için. İlim 

ve Hikmet Okulu ile mühendislik ve sosyal bilimler, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine 

4 yıl İslamî ilimler ağırlıklı dersler yanında dünya, düşünce ve bilim tarihi seminerleri veriyoruz. 

Program, klasik Arapça ve akademik İngilizce ile tercihe bağlı olarak desteklendiği gibi yazın ve 

akademi dünyasının önde gelen isimlerinin vereceği konferanslar, tarihî geziler, doğa etkinlikleri 

gibi imkânlarla oldukça zengin bir içeriğe sahip. İlim ve Hikmet Okulu ayrıca bütün öğrencilerine 

yurt, eğitim, kitap bursu ve yurtdışı eğitim desteği sunuyor.

Lisans son sınıf öğrencilerine yönelik imkânlar 
YDS (Arapça-İngilizce) 

Tercüme teknikleri 
Proje hazırlama teknikleri 

Yüksek lisans hazırlık okumaları

Yüksek lisans ve Doktora öğrencilerimize yönelik eğitimler 
İhtisas okumaları (Usul Dersleri) 
Ortak telif ve tercüme faaliyetleri 
İslami İlimler Uzmanlık atölyeleri 
Edisyon kritik/ Tahkik kursu 
Akademik yazım ve Araştırma metotları seminerleri

İLİM VE HİKMET OKULU

مدرسة العلم واحلكمة
رؤية وقف "العلمية" املتعلقة ابلعلوم االجتماعية

 إن مدرسة العلم واحلكمة وهي أحد فروع مركز دار العلم للعلوم اإلسالمية تعمل على إنشاء رؤية للعلوم االجتماعية للعشر سنوات القادمة. كما أن هذا
 الربانمج يعد نقلة نوعية وال  يقل أمهية عن التعليم الكالسيكي لطالب اإلهليات واملدارس الشرعية ونقوم يف هذا الربانمج بتقدمي احملاضرات والندوات والدروس

 املتعلقة بتاريخ الدنيا واتريخ العلوم لطالب الليسانس والدراسات العليا من محلة الشهادات والدارسني لفروع اهلندسة والعلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية
 الذين أثناء تلقيهم برانمج العلوم اإلسالمية ألربع سنوات ويتم يف هذا الربانمج إقامة رحالت لألماكن التارخيية والطبيعية واستضافة األمساء الالمعة يف اجملاالت

العلمية لتقدمي احملاضرات ابإلضافة إىل ذلك، فإن مدرسة العلم واحلكمة تقدم لكل طالهبا الدعم املتعلق مبنح السكن والتعليم والكتب والتعليم خارج تركيا
وبدءاً من الثاين من شهر تشرين األول لعام 2019 فإن دروس  الدكتور طه ايسني أرسالن املتعلقة بتاريخ العلوم ستبدأ بشكل فعلي
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Musa Sancak
Kelam-Akaid Müderrisi

Şer’iyyât
Tedrisâtı

10 yıldır aksatmadan İslamî ilimler eğitimi veriyoruz. Osmanlı’dan tevarüs ettiğimiz medrese 

geleneğini ilahiyat fakültelerinin imkânlarıyla sentezlemek gibi bir derdimiz var. Âlet ilimleri ve 

şerî ilimlerden oluşan 3+2 yıllık müfredatımızda sarftan tefsire, belağattan usûli fıkha birçok ilmin 

öne çıkan metinlerini okutmakla kalmayıp tasrif-irap dersleri, karşılaştırmalı okumalar ve atölye 

çalışmaları gibi destekleyici eğitimlerle talebelerimizi takviye ettik. İslamî ilimler müfredatımızın 

gerek detay gerek Türkçe-Arapça tablo haline darulilim.org adresinde eğitim menüsünden göz 

atabilirsiniz.

Kadim Medrese Müfredatı

التدريسات الشرعية
 إننا ومنذ عشر سنوات بال توقف وال كلل نقدم العلم الشرعي اإلسالمي. ومهُّنا أن جنمع ونركب بني املرياث املدرسي العثماين وبني التعليم اجلامعي األكادميي
 وإمكاانته. وقد أوصينا طلبتنا وتالميذان من خالل مناهج تدريسنا اليت جتمع بني علوم اآللة والعلوم الشرعية واملتضمنة منهجاً دراسيا يستمر خلمس سنوات

 شامال للعلوم الشرعية من التفسري والبالغة وأصول الفقه والصرف وغريها من العلوم املمهدة هلا واملتقدمة عنها ابإلضافة إىل القراءات املقارنة وورشات
 وجمموعات العمل الطالبية وميكنكم االطالع وأخذ فكرة عن مناهجنا الدراسية الضرورية العملية املوضوعة بكال اللغتني العربية والرتكية

darulilim.org من خالل الدخول إىل موقعنا االلكرتوين
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Hafızlık Sonrası
İslamî İlimler 

Eğitimi
Sabah 5’ten akşam 

9’a yoğunlaştırılmış ilim 
adamlığı kampı

Kur’ân kurslarında hafızlıklarını tamamlayan 14-18 yaş 

ortalamasına sahip birçok genç kardeşimiz, Dâru’l-İlim’e 

kaydolarak ilim adamı olma yolunda ilk adımlarını attı. Sabah 

8.00’den öğlene kadar Arapça ve şer’iyyat dersleriyle, öğleden 

sonra müzakere ve mütalaa saatleriyle yoğun bir programla 

5 yıllık İslamî ilimler müfredatını tamamladı. Bu süreçte 

talebelerimize sadece belli başlı islamî ilim dallarını öğretmekle 

kalmadık. İlk senenin birinci döneminde ana ders olan pratik 

Arapça, dördüncü senenin tahric ve cerh-tadil dersleri, beşinci 

senenin modern iktisadî problemleri gibi önemli yan derslerle 

birikimlerini sürekli geliştirmelerini sağladık.
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İlahiyat 
Lisans Destek 
Eğitimi
İlahiyat 
öğrencilerine 
kadim medrese 
ufku kattık.
10 yıllık karnemizde ilahiyat fakültesi öğrencilerini 

yalnız bırakmadık. Arapça klasik metin ağırlıklı 

derslerle okul müfredatlarını takviye ettik, Belli 

ilimde açığı olan öğrenci gruplarına esnek saatli özel 

sınıflar açtık. Aynı zamanda ilahiyat ve vakıflarda 

dersler veren deneyimli hoca kadromuzla ilahiyat 

öğrencilerimizin nasıl daha iyi İslamî ilimler tahsil 

edebileceğinin, akademik ihtiyaçlarının en doğru 

şekilde nasıl karşılanacağının derdine düştük.

Türkiye’de sadece imam adaylarına dinî ve kültürel 

formasyon kazandıran ilk eğitim hizmeti olma özelliğini 

taşıyan akademimizde öncü imam ve vaizler yetiştirmeyi 

hedefledik. Bu programa katılan öğrencilerimiz üç yıllık 

müfredatla bir yandan ayetleri, hadisleri ve kadim eserleri 

orijinal metinlerinden okuyup anlayacak seviyede bir 

Arapça, günlük hayattaki helal ve haramlardan miras 

hukukuna fıkıh müktesebatı, halkın soru ve sorunlarına 

derinlikli dinî çözümler üretebilecek usul ilimleri ufku; diğer 

yandan diksiyon eğitiminden hitabet sanatına, tashih-i 

huruftan kıraate, yakın tarih bilgisinden halkla ilişkiler 

kursuna geniş yelpazede eğitim sürecinden geçmiş oldular.

İmamlık 
Akademisi
Ümmetin ihya mekânları 
camilere önder imamlar 
yetiştirdik.
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İslamî İlimler
Atölyeleri

Ders dışı ve en az dersler kadar geliştirici bir eğitimdi atölye çalışmalarımız. Dâru’l-İlim müfredatının 

birinci kademesini bitiren, örgün lisans ve lisansüstü eğitim alan gayretli öğrencilerimizle hadis 

ilimlerinden el yazmalara, tahkikten fıkha farklı alanlarda hasbî meclisler düzenledik. Dâru’l-İlim 

öğrencileri burada hocalarla daha yakın irtibat kurarak grup çalışmasında ilmî sorumluluk alma 

ve mahtûta okuma anlamında ciddi deneyim kazandılar. Atölye süresince talebelerimiz hoca 

riyasetinde ayrıca bir yazma eserin tahkikine başladılar.

Emre Yazıcı 
Ulûm-i Hadis Müderrisi Usûlü Tefsir Atölyesi  -   Muhammed Yazıcı 

Tahkik Atölyesi  -   Musa Sancak 
İslam Hukuku Atölyesi  -   Abdullah Küskü 
Yazma Eser Atölyesi  -   Aziz Ençakar 

Usûlü Hadis Atölyesi  -   Dr. M. Mucir el-Hatib 
Usûlü Hadis Atölyesi  -   Emre Yazıcı 
Hadis Atölyesi  -   Hüseyin Güneş

Atölye Branşları ve Hocalarımız

  ورشات عمل العلوم اإلسالمية
 هي عبارة عن ورشات عمل منفصلة عن نظام الدروس الرئيسي إال أهنا ال تقّل عنه يف التطوير والفائدة العلميةولذلك قد نّظمنا ورشات خاصة ابلطالب

 الغيورين واجملتهدين الذين أهنوا املرحلة األوىل من املنهج الدراسي يف دار العلم وممن هم سالكون يف نظام الدراسات العليا ودراسات الليسانس اجلامعية، من
 جمالس حديثية ملخطوطات فقهية ودروس يف التحقيق واجتماعات حبسب حال الطلبة املشرتكني و خالل نظام هذه الورشات يكون هناك ارتبط أعمق وأقرب
 بني الطلبة املشرتكني واألساتذة املدرسني عرب  حتمل املسؤولية اإلسالمية وقراءة خمطوطات خمتلفة مما يكسب الطلبة خربة جدية يف هذا اجملال أما ابلنسبة ملدة

هذه الورشات، فهي تكون حبسب رعاية األستاذ وتقديره حلال الطلبة. وحبسب حال األثر احملقق أو املخطوط اليت تعقد حوهلا األعمال والدراسات
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Ahmet Karagöz
İlmiye Vakfı Genel Sekreteri

e-Medrese 

Online İslamî İlimler Akademisi 
Dâru’l-İlim’in dijital platformuna hoşgeldiniz. e-Medrese hizmetimiz, donanımlı bir medrese tedrisatına 

ihtiyaç duyan, fakat mesafe uzaklığı, vakit yetersizliği ve altyapı eksikliği gibi nedenlerle imkânı olmayan 

binlerce genç kardeşimize klasik dinî ilimleri öğretme amacıyla doğdu. Bilişim teknolojilerinden maksimum 

düzeyde istifade ederek yüzyılların ilim ve hikmet mirasını, Arapça kaynaklar üzerinden dünyanın her 

tarafındaki ilim taliplerinin istifadesine sunmaya devam ediyoruz. Her geçen gün öğrencilerin sistem 

üzerinden ders hocasına online soru sorabilecekleri, tahassus kademesinde dünyaca ünlü Arap hocaların 

yer alacağı ve forum kısmında geniş müzakere ortamının sağlanacağı şekilde e-medrese platformunu 

geliştiriyoruz. emedrese.tv üzerinden bütün ders videolarına ulaşabilirsiniz.

Eylül 2019 verileriyle e-Medrese’de 
yayınlanan videolar 

Arapça  
Belağatü’s- Safiye: 97 ders 
Kavaidü’l-İrap: 23 ders  
Şerhu Kıtr: 82 ders  
Şerhu İbni Akil: 68 ders

Fıkıh  
Nukaye: 103 ders  
Mecelle: 141 ders  
Muhtasaru’l-Kuduri: 27 ders

Kelam  
el-Bidaye: 31 ders  
Şerhu’l-Akaid: 35 ders 

Şerhu’l-Akaid: 12 ders  
Tenkıhü’l-Kelam: 66 ders

Hadis 
Buluğu’l-Meram: 32 ders  
Hadis mi değil mi: 13 video  
Nüzhetü’n-Nazar: 62 ders  
Riyazu’s-Salihîn: 30 ders  
Buhari: 16 ders  
Teysir: 62 ders

Mantık  
Mi'yar-ı Sedad: 17 ders

Tefsir 
Keşşaf tefsiri: 17 ders  
İbni Kesir tefsiri: 18 ders  

Kuran ve Hayat : 43 video 

Siretü’l-Kuran : 20 video 

Seçme tefsir metinleri 
Taberi tefsiri: 8 ders 
Tevilatü’l-Kurân: 8 ders

İslamî İlimler Atölyeleri 
Fıkıh: 68 ders, Kelam: 41 ders, Usul-ü fıkıh 
44 ders, Usul-ü Hadis: 13 ders

Genel 
Soru-Cevap, Konferans, Tanıtım,  
Kısa Video: 180

  املدرسة اإللكرتونية
اكادميية العلوم اإلسالمية عرب شبكة االنرتنت

 أهال وسهال بكم إىل منصة دار العلم الرقمية. إن هدفنا من إنشاء هذه املنصة واملسبب لوالدهتا هو اآلالف من الشباب الذين يطلبون التعليم التقليدي الشرعي ولكن
 يتعذر عليهم أتمني ذلك إما لبعد املسافة أو لضيق الوقت أو لنقص البناء الشرعي األساسي لديهم وغريها من تلك األسباب اليت متنعهم من أتمني ذلك التعليم عرب

 االستفادة القصوى من التقنيات املعاصرة مازلنا نتابع إفادة ونشر مرياث العلم واحلكمة املمتد على مئات السنني وتسهيل الوصول إىل املصادر العربية لكل الطلبة يف كل
 أحناء املعمورة يف كل يوم نقوم بتطوير هذه املنصة احملتوية  على الدروس و البناء التخصصي لدى األستاذة العرب املشهورين واملدرسني يف أماكن خمتلفة ، ابإلضافة إىل

   إمكانية سؤال األستاذة املدرسني عرب االنرتنت وإقامة املنتدايت الواسعة ملذاكرة ومراجعة املعلومات السابقة واستقرائها
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Bir İlahiyat ve Medrese Mecrası

8 yıl
48 sayı
592 yazı
125 akademisyen

İlim dergisi Kasım 2011’den beri İslamî ilimler mutfağında uzman ellerce hazırlanan lezzetlerin okura 

sunulduğu bir ilim ve hikmet sofrası. Türkiye’deki bütün ilahiyat fakültelerine, Arapça-şer’î eğitim veren 

medrese ve vakıflara hem yazar hem okur olarak ulaşmanın derdindeyiz. Ülkemizde bir tarafta akademik 

ulûm-i diniye, diğer tarafta umumî davet ve irşad dergileri olmakla beraber, geleneğin mutfağını açan, 

tırnak içinde popüler bir İslamî ilimler dergisi maalesef bulunmuyor. Emelimiz, İlim Yayın Kurulu olarak 

bu açığı doldurmak. Gelenek güzellemesi yapmaktan çok bu muhalled muhassalanın satır aralarına 

inmek; özellikle gençleri işin tezgâhına buyur etmek istiyoruz. Bu uğurda Eylül 2019’a dek 48 sayıda 

toplam 592 yazı yayınladık, farklı ilahiyatlardan 125 hocamızla kısa soruşturmalar gerçekleştirdik. 

Bütün sayılarımızı incelemek için ilimdergisi.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

جملة العلم
جمرًى بني كلية اإلهليات والنظام املدرسي

 جملة العلم هي جملة تطبخ يف مطابخ العلوم اإلسالمية وحتضر أبيٍد خبرية حىت تقدم لذة قراءهتا على سفرة العلم واحلكمة إننا حريصون أشد احلرص يف هذه اجمللة على التواصل والوصول إىل كافة
 املدرسني واملشتغلني ابلعلوم الشرعية والعربية واملدرسني يف كليات اإلهليات وغريها من األوقاف واملدارس الشرعية ليس فقط للكتابة فقط بل إلقراء مقاالتنا كذلك. يف بلدان هذا ال تكاد لألسف

 جتد جملة جتمع بني العلوم الدينية االكادميية من جهة وبني الدعوة واإلرشاد لعموم اخللق من جهة أخرى، وهلذا فإان أنمل من خالل منشوراتنا العلمية هذه أن نسد جوع ونقص هذه الثغرة يف
 اجملالت إننا نريد من الشباب خصوصاً أن يتمكنوا معرفة مجال الرتاث والدخول إىل ما بني هذه األسطر اخلالدة املوجودة يف كتبه. ومن أجل هذا وببلوغنا شهر أيلول من سنة 2019 امليالدية

نكون قد أصدران وأمتمنا 48 عدداً و592 مقالة متت كتابتها من 125 كاتباً ومدرساً من كليات إهليات خمتلفة وإبمكانكم تفحص واالطالع على مجيع مقاالتنا بزايرة موقعنا االلكرتوين
ilimdergisi.org

Mustafa Alp
İlim Dergisi Editörü
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Doç. Dr.
Hülya Alper

Doç. Dr.
Zişan Türcan

Doç Dr.
Osman Şahin

Doç. Dr.
Mehmet Vehbi Dereli

Doç. Dr.
Mustafa Kaya

Prof. Dr.
Ahmet Bedir

Doç. Dr.
Emrullah Dumlu

Doç. Dr.
Yasin Pişgin

Doç. Dr.
Ömer İshakoğlu

Prof. Dr.
Ali Çelik

Doç. Dr.
Fethullah Yılmaz

Prof. Dr.
Candemir Doğan

Doç. Dr.
Ramazan Kazan

Prof. Dr.
Osman Güner

Doç. Dr.
Mehmet Boynukalın

Prof. Dr.
Mehmet Yalar

Prof. Dr.
Musa Yıldız

Yrd. Doç. Dr.
Yılmaz Fidan

Doç. Dr.
Menderes Gürkan

Doç. Dr.
Abdullah Timurtaş

Doç. Dr.
Ahmet Abdülhadioğlu 

Doç. Dr.
Fatih Orum

Doç. Dr.
Murat Şimşek

Doç. Dr.
Mustafa Irmak

Doç. Dr.
Ferhat Yılmaz 

Doç. Dr.
Rahmi Telkenaroğlu

Prof. Dr.
Hüseyin Esen

Doç. Dr.
Nazife Nihal İnce

Doç. Dr.
İbrahim Tüfekçi

Prof. Dr.
Recep Çiğdem

Prof. Dr.
Nasi Aslan

Doç. Dr.
Sultan Şimşek

Doç. Dr.
Muammer Sarıkaya 

Prof. Dr.
Sabri Erturhan

Doç. Dr.
Hasan Taşdelen

Doç. Dr.
Vecih Uzunoğlu

Doç. Dr.
Recep Çinkılıç

Doç. Dr.
Süleyman Aydın

Prof. Dr.
Hasan Elik

Prof. Dr.
Murat Sülün

Prof. Dr.
Zekeriya Güler

Doç. Dr.
Ali Kayacan

Doç. Dr.
Ali Kuzudişli

Doç. Dr.
Muammer Bayraktutar

Doç. Dr.
Şemsettin Kırış

Doç. Dr.
Servet Bayındır

Prof. Dr.
Ahmet Yaman

Prof. Dr.
Ali Akpınar

Prof. Dr.
Necdet Tosun

Prof. Dr.
Orhan Çeker

Prof. Dr.
Saffet Köse

Araştırmacı-Yazar
Talha Hakan Alp

Doç. Dr.
Celil Kiraz

Öykü Yazarı
Yıldız Ramazanoğlu

Ar. Gör.
Rıdvan Gür

Doç. Dr.
Abdullah Yıldız

Doç. Dr.
Zeki Tan

Doç. Dr.
Cafer Acar

Dr. Öğr. Üyesi
İlyas Yıldırım

Dr.
Osman Oral

Prof. Dr.
Mehmet Macit

Gazeteci-Yazar
Sibel Eraslan

Prof. Dr.
Funda Toprak

Prof. Dr.
Nahide Bozkurt

Doç. Dr.
İlhami Günay

Ar. Gör.
Abdülvahid Sipahioğlu

Doç. Dr.
Sami Erdem

Doç. Dr.
Mustafa Sönmez

Prof. Dr.
Hamdi Gündoğar

Prof. Dr.
Nevzat Tarhan

Doç. Dr.
Nurullah Agitoğlu

Doç. Dr.
Selami Uzun

Prof. Dr.
Zülfikar Durmuş

Dr. Öğr.Üyesi
Halit Çil

Prof. Dr.
Ahmet Akgündüz

Dr. Öğr. Üyesi
Mustafa Aykaç

Dr. Öğr. Üyesi
Arif Gezer

Doç. Dr.
Abdulvahap Özsoy

Gazeteci-Yazar
Leyla İpekçi

Öğr. Gör.
Mehmet Sadık Gür

Prof. Dr.
Hanefi Palabıyık

Doç. Dr.
Abdülkadir Karakuş

Prof. Dr.
Mehmet Önal

Doç. Dr.
İrem Karakoç

Doç. Dr.
Murat Serdar

Prof. Dr.
Abdülhamit Sinanoğlu

Prof. Dr.
İ. Hakkı Ünal

Doç. Dr.
Mehdin Çiftçi

Doç. Dr.
Selami Şimşek

Prof. Dr.
Musa Bilgiz

Dr. Öğr. Üyesi
Abdullah Erdem Taş

Dr. Öğr. Üyesi
Şenol Saylan

Dr. Öğr.Üyesi
Kadir Gömbeyaz

Prof. Dr.
Osman Karadeniz

Öğr. Gör.
Mehmet Fatih Kaya

Prof. Dr.
Mehmet Faruk Toprak

Prof. Dr.
Şefaettin Severcan

Doç. Dr.
Mehmet Çiçek

Arş. Gör.
Selahattin Polatoğlu

Dr. Öğr. Üyesi
Ahmet Kılınç

Dr. Öğr. Üyesi
İlhami Güler

Yazar-Şair
Ahmet Mercan

Doç. Dr.
Ömer Faruk Güney

Prof. Dr.
Celal Türer

Dr.
Ahmet Bozyiğit

Dr. Öğr. Üyesi
Osman Aydınlı

Prof. Dr.
Ekrem Buğra Ekinci

Dr. Öğr. Üyesi
Özden Kanter

Dr. Öğr. Üyesi
Seyit Ali Güşen

Doç. Dr.
Halit Özkan

Doç. Dr.
Ebubekir Sifil

Doç. Dr.
Talip Ayar

Prof. Dr.
Hayati Hökelekli

Prof. Dr.
Gökhan Civelekoğlu

Prof. Dr.
Adem Apak

Doç. Dr.
Harun Çağlayan

Prof. Dr.
Mehmet Özşenel

Nisan 2016

Kasım 2016

Kasım-Aralık 2017 Temmuz-Ağustos 2018

Eylül-Kasım 2018

Aralık 2018 - Ocak 2019 Şubat-Mart 2019

Haziran-Temmuz 2019
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İLİMEVLERİ 
Ortaokul ve Liselere Etüt Dersleri 
Halka Açık Temel Dini Bilgiler Eğitimi

İsmail Sipahi
İlimevleri Koordinatörü

İlimevleri, bizim akademi dışı sahaya açılan 

penceremiz; ortaokul, lise öğrencileriyle ve 

gönüllü esnafımızla buluştuğumuz bir mecraydı. 

Şirinevler’deki ilk merkezimizde, Güneşli ve 

Arnavutköy şubelerimizde alanında uzman 

hocalarımız, 6. sınıftan üniversiteye hazırlık 

sürecine kadar öğrencilere etüt çalışması 

yaptırdılar, halka açık Kur’an ve temel dinî 

bilgiler eğitimi verdiler. Ağırlıklı olarak akşamları 

17:00-21:00 arası, hafta sonları ve yaz kursları 

eğitimiyle okul öğrencilerimiz fizik, matematik 

ve İngilizce altyapılarını güçlendirdi, manevi 

değerlerde farkındalık sağladı, kültürel ve sportif 

etkinliklere katıldı. Akşam derslerinin 20.00-

22.00 saatleri arasında, çalışan esnaf, memur ve 

meslek erbabımız Kur’an okuma, hadis birikimi 

ve gündelik hayat fıkhı başta olmak üzere ilmihal 

eksiklerini giderdi.

Ortaokul 
60 öğrenci ile 40 kitap 
okuma-değerlendirme, 
50 öğrenci ile eğitim 
çalışması, 400 öğrenci ile 
yaz okulu.

Lise 
80 öğrenci ile eğitim 
çalışması, 150 genç ile iftar 
programları. 65 öğrenci 
üniversiteye yerleştirildi. 

Sohbet-Konferans 
30 öğrenci ile 1 sene her 
hafta hadis sohbetleri,  
500 öğrenciye konferans.

بيوت العلم
هي عبارة عن نوافذان املفتوحة كذلك لكن لغري األكادمييني: من طالب مدارس متوسطة واثنوية وغريهم من التجار الراغبني

 من خالل فروعنا املوجودة يف شريين إيفلر، جونيشلي و أرانؤوط كوي، يقدم أساتذتنا اخلرباء الدارسات والتدريسات الشرعية للفئات العمرية
 املبتدئة ابلصف السادس االبتدائي وحىت بداية املرحلة اجلامعية، ابإلضافة إىل حلقات القرآن واملعلومات الدينية األساسية املفتوحة لعموم الناس

 لتلقي التعليم فيها وعالوة على ذلك فإننا نقدم لطالبنا  يف الفرتات الزمانية بني الساعة 17:00- 21:00 ويف عطل األسبوع واملدارس
 الصيفية دروس التقوية والبناء األساسي  يف الفيزايء والرايضيات واللغة اإلجنليزية وغريها من النشاطات املعنوية والثقافية والرايضية ويدخل يف

 نظام بيوت العلم كذلك، الدروس املسائية بني الساعة : 20:00-22:00 املتوجهة للتجار والعمال واملوظفني وأصحاب املهن، وتشمل تلك
 الدروس تعليم قراءة القرآن واحلديث واملسائل الفقهية اليومية احلياتية وغريها من أمور علم احلال وفرض العني
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Aziz Ençakar
Arap Dili ve Edebiyatı Müderrisi

İSLAMÎ İLİMLER 
KÜTÜPHANESİ
Araştırmacılar İçin Zengin Kaynak,
Güncel Materyal Desteği

Merkez akademide tam teşekküllü bir akademik kütüphaneye ev sahipliği yapıyoruz. Burası 
içerik ve imkân yönünden normal bir eğitim vakfı kitaplığından çok öte bir yer. Sadece 
kurumumuzun hoca ve talebelerine değil, lisanstan doktora seviyesine ülkemizin her yerinden 
okuma ve araştırma konuklarına kapımız açık. İçerik olarak 2019 yılı itibariyle İslâmi İlimlerin 
muhtelif dallarına ait 15.735 cilt/11.150 kitap, 100 civarı eski eser, binlerce mahtuta ve 30.000’e 
yakın PDF kitabımız bulunuyor. Bu eserlerin 8830 cildi/5415 kitabı Arapça ve 6905 cildi/6135 
kitabı Türkçe. Ödev, tez ve serbest araştırmalara ideal desteği sunmak için kütüphanemizi 
bilgisayarlar, akıllı tahtalar, PDF kitaplar ve e-dergilerden oluşan elektronik materyallerle 
desteklemiş durumdayız. İslamî İlimler Kütüphanesinin bir diğer özelliği, dileyen konuklara 
Dâru’l-İlim hocaları tarafından kaynakların tanıtımı ve araştırma metotlarını içeren ücretsiz 
literatür danışmanlığı sağlanması. Kitap fuarlarını, güncel yayınları ve Arapça dijital kitap 
platformlarını takip ederek her geçen gün büyümeye devam ediyoruz.

  مكتبة العلوم اإلسالمية
مصدر غين للباحثني ودعم مبواد فعلية حقيقية

 إننا يف مركزان األكادميي منتلك مكتبة متشكلة بشكل ومنهج أكادميي. وحبسب حمتوايهتا ومكاهنا فإهنا تعد أكثر من مكان جتتمع فيه الكتب أو مكتبة ملؤسسة فقط. كما أن أبواهبا
 مفتوحة ليس لطالب مركزان واساتذته فقط بل هي مفتوحة لكل طالب بلدان من املستوايت اجلامعية بدءا من الليسانس وحىت الدكتوراه للقراءة والبحث العلمي وأما عن حمتوايت

 مكتبتنا فإنه ميكننا القول أبنه بدءاً من عام 9102 تضمنت مكتبتنا 53751 جملداً/ 05111 كتاابً يف فروع العلوم اإلسالمية املختلفة، ابإلضافة إىل ما يزيد عن مئة خمطوطة قدمية
 وآالف املخطوطات وحوايل 00003 كتاب رقمي. وقد انقسمت هذه املكتبة إىل 0388 جملداً ابللغة العربية و5096 ابللغة الرتكية. وأما من أجل كتابة الوظائف أو الرسائل

 اجلامعية أو البحث العلمي احلر فإن دعمنا املتضمن لـ حواسيب مكتبتنا وألواحها الذكية وكتبها الرقمية وجمالهتا اليت تكون اجملموعة الرقمية ملكتبتنا، كل ذلك جيعل مكتبتنا مكاان مثاليا
 للطالب الراغبني. وأما ما مييز مكتبة دار العلم للعلوم اإلسالمية، فهو خدماتنا االستشارية املقدمة للطالب الراغبني واملتضمنة على الدعم اجملاين املقدم من أساتذة دار العلم فيما

 يتعلق ابلتعريف ابملصادر وطرائق البحث العلمي واألكادميي وآدابه واترخيه. وال ننسى أن نذكر اننا حناول التوسع والنمو يوماً بعد يوم من خالل تعقيب معارض الكتب واملنشورات
املعاصرة واملنصات الرقمية العربية.
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UFUK 
KONFERANSLARI
Sözlü Geleneğin Peşinde
Yazar-Okur Buluşmaları

Burası Dâru’l-İlim’in tecrübe aktarım meclisi, Türkiye’nin mevcut birikimiyle öğrencilerimiz 

arasında köprü inşa yeri. Ekim 2010 tarihinden itibaren akademi ve aktüalite dünyasının önde 

gelen isimleriyle buluştuk. Gazetecilikten sinemaya, yakın dönem İslamcılık mücadelesinden 

arşiv araştırmacılığına sahasının uzmanları, bizi salt akademik metinlerde keşfedilmeyecek yeni 

ufuklarla tanıştırdı. Böylelikle ulemanın günceli ıskaladığına dair haklılık payı bulunan eleştiriye 

karşın metin, şerh ve hâşiyenin irşadıyla geleneğin izini süren öğrencilerimiz, her konferansta 

hakikatin farklı veçhesine kapı aralamış oldu. Genç ilim adamının bugünü ve yarını doğru 

okumasına dönük Türkiye’nin mevcut birikimini taşıyan etkin simalarla buluşmalarımız bundan 

böyle de devam edecek.

Hüseyin Güneş
Dâru'l-İlim Şube Müdürü

  مؤمترات األفق
لقاءات الكّتاب والقراء سعياً حنو ثقافة وتقليد شفاهي

 هذه املؤمترات هي حمل نقل التجارب املعرفية، تعقد فيها أعمال تكون كاجلسور الواصلة بني طالبنا واملقدَّمني من الكتاب يف أحناء تركيا. اعتباراً من شهر تشرين األول لعام 2010 بدأت
 لقاءاتنا مع أشهر األمساء واملقدمني من األكادمييني والكتاب الفاعلني. وقد قام فيها اخلرباء بتقدمي وفتح أفاق جديدة لنا يف املتون األكادميية، ابإلضافة إىل الكالم عن املناضلة احلاصلة
 يف الزمن املعاصر يف جماالت الصحافة والسينما. ومن خالل هذه املؤمترات يستطيع طالبنا املتتبعون للمتون واألثر اإلسالمي واملستنريون بضوء الرتاث العملي املرشد عن طريق احلواشي

 والكتب والشروح أن يطلعوا على شيء من النقد املوجه لذلك الرتاث واالطالع على اآلراء املختلفة
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İbrahim Türkan
Kültür-Sanat Koordinatörü

KÜLTÜR 
OKUMALARI 
Türkçe Kitap Kritikleri
10 yıldır günün büyük bölümünde Arapça akademik eserlerle iştiğal eden bir kurum olarak ders ve saha dışı 

Türkçe genel kültür okumalarına bigâne kalmamanın mücadelesini verdik. Bunun için ilk günden itibaren 

geniş çaplı ve kademeli okuma listeleri hazırladık ve bunları öğrencilerin kişisel inisiyatifine terketmeden 

müstakil kitap değerlendirme dersiyle ciddi boyuta taşıdık. Türkçe kitap derslerimiz seçilen kitaplarda 

öğrencilerin yeni öğrendiği kelimeleri fişlemesi, kitap bitiminde özet yazması ve toplu değerlendirmeye 

katılması şeklinde haftada bir, çok yönlü olarak işlendi. Sonuçta Dâru’l-İlim öğrencileri yoğun şekilde İslamî 

ilimlerde muhalled eserleri okurken, günün belli saatlerinde Batı klasiklerinden bilim kitaplarına, Osmanlı 

tarihinden hâtırâta Türkçe kitapların zenginliğinden de istifade ettiler.

قراءات ثقافية
نقد للكتب الرتكية

 منذ عشر سنوات كنا وما زلنا كوقف مشتغل يف جزء كبري منه ابآلاثر العربية األكادميية نبذل أقصى جهدان يف أال تبقى القراءات الثقافية الرتكية وكتبها غريبة عن ساحة عملنا
 واشتغالنا كذلك.وهلذا فإننا منذ بداية اليوم الدراسي األول قد قمنا إبعداد قائمة قراءة متقدمة وواسعة املدار، كما أننا مل نرتك قراءة تلك القائمة واالشتغال هبا جلهد ومبادرة

 الطالب الشخصية فقط، بل قمنا إبنشاء دروس مراجعة وتقومي ملا قرأه ذلك الطالب.أثناء دروس الكتب الرتكية قمنا بتثبيت الكلمات واملعلومات اجلديدة املستفادة من تلك
 الكتب من خالل طرق خمتلفة كالتسجيل والبطاقات وكتابة ملخص للكتاب عند ختمه ابإلضافة إىل جلسة تقييم عامة وغريها من الطرق املختلفة. ويف النهاية نريد التنويه

 والتذكري إىل أن طالب دار العلم على الرغم من اشتغاهلم املكثف أباثر وتراث العلوم اإلسالمية اخلالد، إال أهنم أثناء ذلك أيضاً وخالل ساعات حمددة يف اليوم يقومون بقراءة
الكتب العلمية الكالسيكية الغربية وكتب التاريخ واملذكرات من التاريخ العثماين ابإلضافة إىل كتب اللغة الرتكية مما يغين ثقافتهم العامة بشكل كبري
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T E F S İ R L İ 
MUKABELE 
Huzur Dersleri 
Geleneğini 
İhya Ettik

Osmanlı’da Ramazan-ı Şerif’e mahsus, padişahın 

devlet ricaliyle birlikte hocanın dizinin dibine 

çökerek dinlediği Huzur Dersleri geleneğini hoca 

ve talebelerimizle birlikte yaşatıyoruz. İlk kez 

2012 yılı Ramazan ayına tevafuk eden Temmuz 

ayında Şirinevler şubemizde başlattığımız tefsir 

hatmi meclisleri, sabahın erken saatinden öğleye 

kadar Kur’ân-ı Kerim’in bir cüzünü sarfî, nahvî ve 

fıkhî açıdan kısa tahlille toplu halde okumayı ifade 

ediyor. Her hocamızın ilgili ayetin bir yönüne eğildiği 

derslerde öğrencilerimiz, Ramazan sonunda bütün 

bir Kur’ân’ın meal ve tefsirini görmüş oluyorlar.

“Tefsirli Mukabele ile Daru'l-İlim'e girdiğim ilk yıl tanıştım. Ramazan, yaz 

aylarına denk geldiği için kendi aramızda mukâbele ve hatimle teravih gibi 

planlar yapmıştık. Bu sırada hocalarımız bize bu derslerden bahsetti. İlk 

başlarda heyecan ve korkuyla yaklaştım. Çünkü denilene göre Kuran’ın 

tamamı, farklı tefsirlerden yararlanılarak bir ay gibi kısa bir sürede 

hatmedilecekti. Derken Ramazan geldi, dersler başladı. Bazen 

uykusuz kalarak, bazen sınıf arkadaşlarımızdan yardım alarak süreci 

tamamladık. Aradan yıllar geçmesine rağmen o ders için ayırdığım 

defterime göz attığımda, başka kitaplarda karşılaşmadığım bilgileri 

not aldığımı görüyorum. Bu da Tefsirli Mukabele derslerinin bana farklı 

bir deneyim kattığını göstermeye yetiyor.” 

Ersel Karabulut
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HADİS  HATİM 
MECLİSLERİ
Hadis İcazetiyle Vahyin 
İlk Nesline Ulaşmak
"Dâru’l-İlim’e gelmeden önce hadis ilminin ne olduğunu tam olarak bilmiyor, 

yine de içimde garip, masumane bir sevgi hissediyordum. İslamî ilimler 

eğitimimin ilk senesinde katıldığım hadis hatim meclisinde, Mucir el-Hatip 

hoca gibi değerli bir muhaddisten aldığım Erbeûn en-Nevevî icazeti 

ile daha da büyüdü bu sevgi. Daha sonra Emre Yazıcı hocayla hadis 

usulü okumaları ve şimdilerde Mukaddimetü İbni’s-Salâh’ı bitirmenin 

heyecanıyla büsbütün hadis ilmi sevdalısı oldum şükürler olsun."

Yunus Emre Karadağ

Hadis Hatim Meclisleri, ilmi kitapların ötesine taşıyarak vahiy müktesebâtının ilk temsilcileriyle sözlü bağlar 

tesis etmemizi sağladı. Talebelerimiz Erbaûn en-Nevevî ve Rıyâzu’s-Sâlihîn eserlerini bitirdiklerinde muhaddis 

hocamız Mücir el-Hatib’ten hadis icazetlerini aldılar. Böylelikle hadis özelinde halle kâlin, satırla sadrın sıkı 

irtibatı üzerinden binlerce âlim, on binlerce kitap ve yüzbinlerce rivayetin oluşturduğu silsilenin mütevazı 

devamı oluverdik. İslamî ilimler şifahî kanadını muhafaza etme gayretimiz bundan böyle de sürecek.
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K Ü L T Ü R 
GEZİLERİ 
Tarihin İzinde 
Medeniyet 
Yolculuğu

Selçuklu ve Osmanlı İslam hazinelerinin keşfi 

için geziler düzenledik. İçerisinde mananın, 

emeğin ve ecdat terinin mündemiç olduğu her 

şehir, cami, tekke ve zaviye, kapakları açılmış, 

okunmayı bekleyen bir kitaptı bizim için. 

Medeniyetimizin puslu tarihine kısa bir yolculuk 

yapmak, maziyi çıplak gözlerle seyre dalmak, 

ata yadigârı bu toprakları tekrar fethetmek 

maksadıyla başlattığımız kültür gezilerimize ara 

vermeden devam ettik. Aynalı Çarşı'dan Karatay 

Medresesi'ne, Yeşil Cami'den Hıdırlık Tabyası'na 

kadar bizlere tarih şuuru ve medeniyet bilinci 

kazandıracak her mekânı yılın belli dönemlerinde 

rehber hocalarımız eşliğinde ziyaretlerimiz 

sürüyor.

"Ben tarihin satır aralarında saklı kalmış bilgiler olduğunu düşünmüyorum. Bilakis 

tarih ayak bastığımız topraklar, namaz kıldığımız camiler ve gezdiğimiz hemen her 

mekânda yaşayan canlı bir olgudur. Onu hissedebilmek, tozlu kokusunu teneffüs 

edebilmek için bizzat onunla kucaklaşmak, tabiri caizse ona sarılmak gerekir.  

Dâru’l-İlim'in bizlere sunmuş olduğu kültür gezileri fırsatı işte tam olarak böyle 

bir amaca hizmet ediyor. Burada bize düşen, ecdadımızın bu tarihi mirasını 

görerek öğrenmek ve ders çıkarmak. Yoksa sosyal mecraya profil fotoğrafları 

çıkarmak değil."

Eyyüp Güneş
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İSTİŞARE 
MECLİSLERİ

İlk günden beri ulaşabildiğimiz tecrübeli isimlerin tavsiyelerine kulak verdik. Gerek ders müfredatımız 

gerek eğitim planımız, Türkiye’de akademik dinî eğitim yoluna bizden önce revan olan kişi ve kurumlardan 

aldığımız ilhamla oluştu ve gelişim kaydediyor. 10 yıllık süreçte çeşitli sivil toplum yönetim kurulu üyelerini 

ağırladık, mütevelli toplantıları düzenledik, eğitim organizasyonlarına katıldık. Diyanet İşleri Başkanımızın 

kapısını çalarken de bir öğrencimizin velisine rapor verirken de aynı hassasiyeti taşıyorduk: Vazife bilinci 

ve istişare ruhu.

Ortak Akıl Ziyaretleri

"İstişare ziyaretleri sırasında aynı dertlere sahip insanların varlığına her 

şahit olduğumda içim kıpır kıpır oluyordu. Kalabalık ve kökleri insanlık 

tarihiyle yaşıt bir ailenin bir ferdi olduğumu hissettim her seferinde. 

Kayıp kardeşinizle yıllar sonra buluşmuşsunuz gibi bir his bu. Hedef Hak 

yolunda halka hizmetse, bir fikrin ilk kimden çıktığının önemi var mı?"

Ömer Keyvanoğlu
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DİL EĞİTİMİ

Arap 
Ülkelerinde 

Hızlandırılmış 
Dil Kursları

Vahyin ve kadim medeniyetimizin 

anahtar dili olan Arapça, Dâru’l-İlim’de 

üçlü bir metotla tahkim edildi. Temelde 

sarf, nahiv ve belağatıyla yoğun kavâid 

kitapları, haricinde görsel ve işitsel 

materyallerle beslenen pratik Arapça 

dersleri ve son olarak Arap ülkelerinde 

dil eğitimi imkânı… Gerekli masraflarını 

karşıladığımız başarılı öğrenciler, 

ülkemizdeki ilahiyatçıların önemli 

handikaplarından biri olan Arapçayı 

yurtdışı kurslarıyla sorunsuz şekilde 

okuyup yazacak düzeye ulaşıyorlar. 

Albümün hazırlandığı süreçte (20 Eylül 

2019) en son beş öğrencimizi Kuveyt’e 

üç aylık dil eğitimi için uğurladık.

اان طالب يف الصف الرابع يف لكية الالهيات. وايضا ادرس يف دار العمل. لقد قضيت �سنة ادلرا�سية املاضية يف الاردن مضن 

برانمج تبادل الطالب اوبتعبري �آخر التبادل الثقايف .وخالل فصيل ادلرا�ة بفضل هللا متكنت من اتقان اللغة خصوصا 

يف احملادثة قبل اذلهاب ايل اردن اكن م�ستوااي جيدًا من خالل ادلرا�ات يف دار العمل حيث ما يتبع من التعلمي يف 

هذه املؤ��ة  التعلمية قد �اعدين ذكل عيل كثري من الامور يف التطبيق هذي اللغة ومل اتوجه صعوبة.والان اتلكم 

ابلطالقة اقر�أ و اكتب ابلب�اطة وانصح كثريا الصدقايئ ابال�ستفادة من هذا الربانمج. 

Orhan Şahin
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İLMİYAT YAYINLARI
İslamî İlimler 
Neşriyatına 
Yeni Soluk

İlmiyat, bizim kurumsal kitap yayın platformumuz. 

Kurum hocalarımızın telif ve tercüme yoluyla 

bugüne kadar neşre hazırladıkları Fetva Usûlü, 

Muhtasar Hadis Usulü Tarihi, İlim Meclisleri, 

الحديث  اصلول  يف  مخترصة  املية  الحديث,   gibi eserler, gelecekte اصوال 

daha fazla ilmî telif, tercüme ve tahkîkin ilk örneklerini 

oluşturuyor.

#benimiçindarulilim
Mezunlarımızın Dilinden

"Benim için Daru'l-İlim hem üniversite hem de medrese eğitiminin aynı anda görüldüğü yer. Bu sayede güncel olaylardan 
haberdar olarak ilme devam etmemiz bizim yararımıza oluyor. Eğitim metodunda tercih ettikleri tedrîcîlik ilim tahsilini daha 
da kolaylaştırıyor. İslami ilimlere başlangıç yaptığım kurum olan Daru'l-İlim, bu metod ile bizi ilerlemeye teşvik ediyor.  
İleride Daru'l-İlim İslami İlimler Merkezi’nin ülkemizin her yerinde hizmet veren önemli bir kurum olmasını temenni ediyorum." 

Faruk Şahin (6. Yıl Öğrencimiz, Dünya Kuran Okuma Birincisi)

"Daru'l-İlim benim için İslami İlimlere attığım ilk adım oldu. Akademik anlamda bilişsel düzeyimi belli bir merhaleye burada 
taşıdım. Kardeşliği, nezaketi, kadirşinaslığı, paylaşmayı burada öğrendim."

Bilal Kayı (5. Yıl Öğrencimiz, İstanbul İlahiyat Fakültesi Yüksek Lisans Programı)

"Daru'l-İlim insanın kendini fark etmesini sağlayan bir kurum. Geleneksel medrese ile modern dönemin eğitim anlayışının 
bir araya geldiği, kişiye bir dünya görüşü kazandırarak aynı zamanda hayata farklı pencerelerden bakmayı öğreten bir 
merkez. Bu merkezde bir ilim adamı da olabilirsiniz bir bilim adamı da."

Emre Sertkaya (1. Yıl Öğrencimiz, İHH Birim Sorumlusu)

"Benim için Daru’l-İlim hocaların sevgi eksenli yaklaştıklarında ne kadar güzel sonuçlar aldığını gösteren bir eğitim yuvası 
oldu. Hafızlık kurslarında içi doldurulmayan Arapça temelli İslamî ilimlerin öğretilmesini ve bu sayede çalışmış olduğum 
kurumun mesleki sınavlarında her zaman güzel sonuçlar almamı sağlamıştır. Bu hizmetlerin tüm illere yayılmasını isterim."

Ahmet Sağır (1. Yıl Öğrencimiz, Kuran Kursu Hocası)

"Değerlerimize sahip çıkarak köklü bir geçmişi omuzlayan, yaklaşık 3 yıl gibi ilim tedris ettiğimin Daru'l-İlim ailesine 
istikamet üzere nice 10 yıllar daha dilerim." 
Erkam Çiçek (2. Yıl Öğrencimiz, Ahi Evren Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı)

"Daru'l-İlim bana değerli hocalar kazandırmanın yanında uğraşmayı çok sevdiğim tercüme alanında eser vermemde 
ayrıca etkili oldu. Nice 10 yıllara inşallah." 

Ömer Faruk Kasadar (4. Yıl Öğrencimiz, Ravza Yayınları Genel Yayın Yönetmeni)

"Daru’l-İlim’de verilen eğitim, İlahiyat fakültelerinde verilen eğitim ile birbirinin tamamlayıcısı niteliğindedir. Böylelikle 
İlahiyat fakültelerinde okuyan öğrencilere, alanında ehil hocalarımızın desteğiyle şer’iyyât tedrisatı sunuluyor. Özellikle 
Muhaddis Âlim Muhammed Mucîr el-Hatib hocamızın hadis dersleri, ilim talebeleri için bulunmaz bir fırsattır. Küçük 
şehirlerde, Daru’l-İlim gibi ilmî müesseselerin olmayışı ilim talebeleri açısından büyük bir eksiklik."

Ufuk Deveci (1. Yıl Öğrencimiz, Karabük Üniversitesi Araştırma Görevlisi)

"Daru'l-İlim hakikatin peşinden koşma aşkını veren, hayatıma değer katan bir müessese. Gelecekte de insanı ihmal 
etmeyen bir eğitim yurdu olur inşallah." 

Nurullah Kışla (5. Yıl Öğrencimiz, İmam-Hatip)
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