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B U  A Y  N E L E R  Y A P T I K ?

İlmiye Vakfı Ocak ayında hizmetlerine ve eğitim çalışmalarına devam etmiştir. İlim ve

Hikmet Okulu programı adıyla yürüttüğü sosyal bilimler ve İslami ilimler eğitimi ve

Daru’l-İlim İslami İlimler Merkezi programı adıyla yürüttüğü klasik medrese eğitiminde

mevcut kayıtlı öğrencilerine uzaktan eğitimler vermiştir.

İlmiye Vakfı yine Sahn-ı seman Medrese Araştırmaları Merkezinde yaklaşık 120 öğrenciye

yönelik yürütülen, içeriğinde Arapça, İslami İlimler ve Sosyal Bilimler alanında eğitimlerin

bulunduğu çalışmaya koordinatör yardımcısı, müderris ve müzakir hocalarıyla destek

sunmuştur.

İlmiye Vakfı Ocak ayında İlim ve Hikmet Okulu programında üniversitede lisans eğitimi

gören 43, yüksek lisans eğitimi gören 12 ve doktora eğitimi gören 2 öğrenci, Daru’l-İlim

programında 27 öğrenci olmak üzere toplam 84 öğrencisine aktif hizmet sunmuştur. 14

Ekim’de başlayan güz dönemi 16 Ocak itibariyle sona ermiştir. 

İlmiye Vakfı, İlim ve Hikmet Okulu programının güz döneminde İslami İlimler ve Sosyal

Bilimler alanlarından toplam 281 ders gerçekleştirmiştir. Derslerin yanı sıra konferans (3),

kitap tahlili (2) ve film tahlili (2) gibi kültürel faaliyetler icra etmiştir. 

Lisans, Yüksek Lisans ve doktora eğitimi gören öğrencilerle düzenlenen ders, seminer,

konferansın ve muhtelif aktivitelerin haricinde gönül ve ruh dünyalarına yolculuk için

genel sınıflar halinde ve özel her bir öğrenciyle saatlerce uzaktan videolar aracılığıyla özel

görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Geleneği keşif ve geleceği inşa misyonu ile hareket eden İlmiye Vakfı'nın 2021
Ocak ayı içerisindeki faaliyetlerine yakından bakalım.



İlim ve Hikmet Okulu
İslami İlimler Dersleri

Akaid/Kelam 1: el-Akîdetü’t-Tahâviyye, Ebu Cafer et-Tahavi

Akaid/Kelam 2: el-Bidâye fî Usûli’d-Dîn, Sabuni.

Akaid/Kelam 3: Tavâliu'l-Envâr, Kadı Beyzavi
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Tefsir İlmi 1: el-Camiu'l-Ahkam, Kurtûbi 

Tefsir İlmi 2: et-Teshil li ulûmi't-Tenzîl, İbn Cüzeyy

Tefsir

Hadis
Hadis İlmi 1: Riyâzu’s-Sâlihîn, Nevevi. 

Hadis İlmi 2: Mesâbihü's-sünne, Beğavi. 

Hadis İlmi 3: Sahih-i Müslim, Müslim bin Haccac. 

Hadis Usûlü : Ulûmu'l-Hadîs, İbnü’s-Salah

Fıkıh 1: el-Hülâsatü'l-behiyye, Abdürrahman el-Bencavi.

Fıkıh 2: el-Kitap, Kudûri.

Fıkıh 3: el-Hidâye, Merğinani

Tasavvuf/Ahlak İlkeleri: İslam Geleneğinde Öğretmen ve Öğrenci Eğitim,

Bedreddin İbn Cemaa

İslami İlimlere Giriş

Klasik Arapça 1: Sarf İlmi, Bina. 

Klasik Arapça 2: Nahiv İlmi, Avâmil.

Klasik Arapça 3: Nahiv İlmi, Katru'n-nedâ.

Akaid

Fıkıh

Ahlak

İslami İlimlere Giriş: Seçme Metinler Üzerinden Muhtelif Makale ve Kitap Bölümü

Arapça



İlim ve Hikmet Okulu
Sosyal Bilimler Dersleri
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Bilim Tarihi 1: Özel Seçki

Müderris: Dr. Öğr. Üyesi: Taha Yasin Arslan

Bilim Tarihi 2: Bilim: Dört Bin Yıllık Bir Tarih, Patricia Fara

Müderris: Doç. Dr. Baha Zafer

Bilim Tarihi

Dünya Tarihi 1: Yeni Bir Bakış Açısıyla Dünya Tarihi, Clive Ponting

Müderris: Safa Kocadağ

Dünya Tarihi 2: Karanlık Kıta, Mark Mazower.

Müderris: Erdal Kurgan

Dünya Tarihi



Bu seminerlerde katılımcıların temel İslami ilimler olarak adlandırılan hadis, tefsir, fıkıh ve

kelam ilimlerini tanımaları amaçlanmaktadır. Bu kapsamda bu ilimlerin oluşum ve gelişme

süreçleri, mahiyet, amaç ve fonksiyonları ele 

alınmaktadır. İslam düşüncesinin temel zeminini 

oluşturan bu ilimler, birbiriyle olan irtibatı dagöz önünde

 bulundurularak sunulmaktadır. Bu sayede katılımcıların, 

temel İslami ilimlere dair bütüncül bir bakış açısı elde 

etmeleri hedeflenmektedir.

İlim ve Hikmet Okulu
İslami İlimler

Eser; Sadullah İbn Cemaa tarafından 14. Yüzyıl

başlarında kaleme alınmış olup; öğretmen ve

öğrenci ilişkilerine ve eğitim-öğretim ile 

ilgili hususlara islam  geleneği çerçevesinde 

yer veren pedagoji klasiklerimizin ilki ve en 

geniş kapsamlısı niteliğindedir. Dönem boyunca 

şu konular ele alındı.

Ahlak :  İ s l am  Geleneğ inde  Öğretmen  ve  Öğrenc i
Müder r i s :  Abdul lah  Küskü
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İ s l ami  İ l imle re  Gi r i ş :  Seçme  Met in le r
Müder r i s :  Ta lha  Hakan  Alp

İlim tahsil Etmenin ve Alimin Üstünlüğü

Öğretmenin Tutum ve Davranışları

Öğrencinin Tutum ve Davranışları

İlmin Aleti Olan Kitaplara Karşı Öğrencinin Tavrı



Ulûmu’l-Hadîs, hadîs usulü alanında dönüm noktası kabul edilen eserlerden biridir. Yazarı

İbnu’s-Salâh, zamanına kadar oluşan, konuyla alakalı birikimi büyük ölçüde belirleyip 65

başlık altında sınıflandırarak değerlendirmiş ve kitabını  oluşturmuştur. Kitap yazıldığı

zamandan itibaren  büyük bir alaka görmüş ve 

hakkında özetleme,  açıklama, manzum hale getirme 

ve çevirisini yapma  şeklinde pek çok çalışma 

gerçekleştirilmiştir.  Dersimizde teorik olarak 

işlenen konular bir diğer dersimiz olan Müslim 

dersiyle pratik zemine aktarılır.  Böylelikle işlenen 

konuların kalıcı olması  hedeflenmektedir.

İlim ve Hikmet Okulu
İslami İlimler

Riyazu's Salihin, "Salihlerin çayırı/bahçesi" anlamında İmam Nevevi tarafından

kaleme alınmış hadis kitabı.  Yazılışından itibaren,  Müslümanlar arasında  çok  rağbet

Hadis :  Riyâzu ’s -Sâ l ih în ,  Nevev i
Müder r i s :  Muhammet  Yaz ıc ı
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Hadis  Usû lü  :  Ulûmu ' l -Hadîs ,  İbnü ’s -Sa lah
Müder r i s :  Emre  Yaz ıc ı

gören bir kitap olan Riyazus Salihin, müellifi olan İmam 

Nevevi'nin en meşhur eseridir. Aralık ayında

Niyet, Tövbe, Sabır ve Doğru sözlü olmanın

önemiyle ilgili ayet ve hadisler mütalaa

edilmiştir.



El-Hidaye kitabı, Burhâneddin el Merğînânî’nin (ö. 593/1197) Hanefî fıkhına dair kaleme

aldığı bir eserdir. Yüzyıllardır müteselsil bir şekilde medreselerde okutulan bu eser klasik halini

İlim ve Hikmet Okulu
İslami İlimler

El-Hulasatu´l-Behiyye hanefi fıkhı üzerine mısırlı müellif Seyyid Hüseyin Abdurrahman

el-bencavi tarafından ders notu mahiyetinde hazırlanmış olup, bir nevi fıkha giriş kitabı

olarak da tanımlayabileceğimiz muhtasar

 bir eserdir.  Dr. Orhan Ençakar öncülü-

ğündeki dersimizde ibadet, muamelat ve 

ukubat bahisleri ele alınmaktadır.

F ık ıh  1 :  e l -Hülâsatü ' l -behiyye ,  Abdür rahman  e l -Bencav i
Müder r i s :  Dr .  Orhan  Ençakar

06

F ık ıh :  e l -Hidâye ,  Merğ inan i
Müder r i s :  Abdul lah  Küskü

eser bir anlamda mukayeseli bir fıkıh metni ve

şerhtir. İlim ve Hikmet Okulu Yüksek Lisans fıkıh

atölyesinde ise bu eserin aile hukukunun bazı

bölümleri yani Nikah-Talak bahisleri işlenmektedir.   

 almıştır. Fıkhi görüşlerin sahipleri ve delilleriyle yer aldığı  bu 



Muhteva bakımından önceki kelâm kitaplarından farklı bir tertiple yapılan Ṭavâliʿu’l-envâr’ın

mukaddime kısmı ile birinci bölümü eserin yarısından fazlasını oluşturmakla birlikte kelâm

ilminin temel konularından değil bu ilmi destekleyici mahiyetteki felsefe bahislerinden (vesâil)

meydana gelmiş, İslâm akaidinin ana meselelerine ise kısaca değinilmiştir. Böylece eser, felsefî

konulara ağırlık vermek suretiyle kelâm kitaplarının âdeta felsefe kitabı haline gelmesine

öncülük yapmıştır. Fahreddin er-Râzî ile Seyfeddin el-Âmidî’nin başlattığı, felsefe ile

birleştirilmiş kelâm yöntemi Ṭavâliʿde en üst noktaya ulaşmıştır. Dersimiz güz  öneminde

yüksek lisans öğrencilerine okunmuştur.

İlim ve Hikmet Okulu
İslami İlimler

Kurtubî’nin en önemli eseri olup geniş hacmine rağmen ilim çevrelerinde büyük ilgi

görmüştür. Güz Döneminde Aziz Enkaçar hocanın riyasetinde Ahzab Suresinin tefsiri

okunmuştur.

Te fs i r :   e l -Cami  l i -Ahkâmi ’ l -Kur ’an
Müder r i s :  Az iz  Ençakar
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Aka id :  Sabuni  /  Kadı  Beyzav i
Müder r i s :  Musa  Sancak



Müellifimiz mukaddimesinde bu eseri yazmasının 4 amacı olduğunu ifade ediyor:

1)   Teshil: İbn Cüzey eserinin mukaddimesinde, yazmış olduğu tefsirle alakalı; birçok ilmi

hacmi küçük olan bir kitapta topladığını ve bu kitabı ilimle iştigal eden talebeler için

kolaylaştırılmış bir şekilde yazdığını ifade etmiştir. İbn Cüzey’in eserine “teshil” yani

“kolaylaştırmak” manasına gelen bu ismi vermesinin de bu sebepten ötürü olduğunu

söyleyebiliriz

2)    Çeşitli tefsirlerden ve hocalarından hoşuna giden bazı çıkarımları serdetmek.

3)    Müşkilleri izah etmek. 

4)    Müfessirlerin bir ayet hakkındaki sözlerini değerlendirmek. Rivayetlerin durumunu tespit

etmek.  

Güz döneminde medeni bir sure olan Bakara suresinin  İsrailoğullarından bahseden pasajları

tefsir edilmiştir.

İlim ve Hikmet Okulu
İslami İlimler
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Aka id :  et -Tesh i l  l i  ulûmi ' t -Tenz î l
Müder r i s :  Hakan  Sezen



İlim ve Hikmet Okulu
İslami İlimler

09

F ık ıh :  Kudûr î
Müder r i s :  Erse l  Karabu lut

Hanefî mezhebinde en çok güvenilen temel metinlerden biridir. Hanefî literatüründe  “el-

kitâb” dendiği zaman Kudûrî’nin bu eseri kastedilir. Yaklaşık 12.000 meseleyi içerdiği

söylenen el-Muḫtasar, diğer klasik fıkıh eserlerinde olduğu gibi kitap ve bab sistemine göre

düzenlenmiştir. Birinci kitap tahâret, son kitap ferâiz olup genellikle tahâret, namaz, oruç,

zekât, hac, alışveriş, boşama, cinayetler ve dava gibi geniş muhtevalı konular çeşitli alt

başlıklara (bab) ayrılmış, diğer bölümler ise “kitab” başlığı altında işlenmiştir. Müellif küçük

bir risâle yazmak amacıyla başladığı eserin büyû‘ bölümünü biraz uzatmış, rehin

bölümünden itibaren orta bir seviye tutturmuştur; bu sebeple bazı konuların kısa, bazılarının

genişçe işlendiği görülür. Güz döneminde Ersel Karabulut hoca eşliğinde Bey bahsi

işlenmiştir.

Güz döneminde İkinci sınıfımıza yönelik olarak Ersel Karabulut hoca eşliğinde Nahiv

ilminden Ḳaṭrü’n-nedâ kitabı okunmaya devam etmiştir. Tam adı Ḳaṭrü’n-nedâ ve bellü’ṣ-

ṣadâ olan eser temel gramer kurallarını özlü ifadelerle anlatan bir giriş niteliğindedir. Nahiv

ağırlıklı olmakla birlikte kısmen sarf konularını da içeren eserde benzer konular

birleştirilmiş, farklı görüşler ve hatalı bulunan fikirlerle tercih edilen görüşler kısaca

belirtilmiştir.

Arapça :  Ḳa ṭ rü ’n -nedâ
Müder r i s :  Erse l  Karabu lut



Klasik Arapçaya giriş olarak sarf ilmiyle başlanması usuldendir. Sarf ilmi; Arapça kelimelerin

fiilleri, isimleri ve mastarlarını, bunların vezinlerini (kalıplarını) ve çekimlerini öğreten bir

ilimdir. Arapça öğrenmek isteyenler ilk olarak bu ilme dâir yazılan kitapları okuyarak başlarlar.

Aralık ayında Sarf ilminin ikinci temel eseri olan Bina kitabı hitama erdirilmiş ve Nahiv

ilminden Avamil kitabına başlanılmıştır.

İlim ve Hikmet Okulu
İslami İlimler

İslami ilimler için mübtedi sayılan öğrencilerin sağlam akideye sahip olmaları için

vazgeçilmez bir eser olan Akidetü’t-Tahavi’yi okumaları gerekir. Aralık ayında Kelam

ilminin temel problemlerinden Ruyetullah, Halku’l-Kur’an, İsra ve Miraç konuları ele

alındı.

Akide /Kelam :  Akidetü ’ t -Tahav i
Müder r i s :  Mehmet  Karatapan
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Klas ik  Arapça :  Bina
Müder r i s :  Hakan  Sezen



Aydın Sayılı: Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda Matematik Astronomi ve Tıp Bölümü

B. L. van der Waerden: Bilimin Uyanışı 

Charles Freeman: Mısır, Yunan ve Roma 

Colin Ronan: Muhtelif Bölümler

İlim ve Hikmet Okulu 1. Sınıf öğrencilerine verilen dersimizde sene boyunca şu eserlerden

seçme bölümler işlendi:

İlim ve Hikmet Okulu
Bilim Tarihi Dersleri

Ocak ayında okumaya devam ettiğimiz bu

eser yerleşik algılara meydan okuyan ve

bilim tarihine yeni bir bakış açısı getiren bir

kitap olup bilimin kökenini ve tarihsel

serüvenini ele almakta, bilime öncülük etmiş
kadim medeniyetlere dair yeni bir tarih

soruşturması yapmaktadır. Ve pozitivist bir

dayatmanın mahsülü olan Mitos'tan Logos'a

geçiş şeklindeki bilim tarihi okumasına karşı

çıkmaktadır... Güz döneminde kitabın ilk

kısmı bitirilmiştir. İkinci kısmı ise bahar

döneminde okunacaktır.

Bi l im  Tar İh İ  1 :  Öze l  Seçk İ  Maka le  ve  Kİ tap  Bölümler İ  
Müder r İ s :  Dr .  Öğr .  Üyes i ,  Taha  Yas in  Ars lan

1 1

Bi l im  Tar ih i  2 :  Bi l im :  Dört  Bin  Y ı l l ı k  Bi r  Tar ih  (Pat r ic ia  Fara )

Müder r i s :  Doç .  Dr .  Baha  Zafe r

Güz Döneminde Ders Sayısı: 12

Öğrenci Sayısı: 15

Kitap Bitimi : Evet



Ocak ayında işlemeye devam ettiğimiz bu kitapta yazar, Clive Ponting, yeni bir bakış

açısıyla: Dünya Tarihi eserinde, Batı’nın aşağılayıcı nitelendirmelerini, tarihçi olduğu

düşünülen ‘hakikat tetikçilerinin’ yanlış yazımlarını,  Greko-Romen merkezli dünya

görüşünü, tek merkezciliği ve daha birçok Batı merkezli yanlış tutumu reddetmiştir. Bu

izlediği yol ile Clive Ponting, gelmiş geçmiş en tarafsız ve tutarlı dünya tarihini kaleme

almıştır denilebilir. Yitik coğrafyaların, zorbalıkla ezilmiş uygarlıkların geçmişini de

kaybetmesi için yapılan bombardımanlardan bu kitap tüm dünyaya bir armağan olarak, bir

kış çiçeği edasıyla baş göstermiş ve bu şekilde de anlatılabileceğini göstermiştir... Güz

döneminde kitabın ilk kısmı bitirilmiştir. İkinci kısmı ise bahar döneminde okunacaktır.

İlim ve Hikmet Okulu
Dünya Tarihi Dersleri

Güz dönemi boyunca derslerini işlediğimiz, Karanlık Kıta: Avrupa’nın Yirminci Yüzyılı

isimli bu kitapta Avrupa’nın sınırlarının bugünkü halini alışı ile liberal demokrasinin, refah

devletinin, bugünkü nüfus ve etnik yapısının oluşumu ele alınıyor. Yazar bu konuları

aslında bir arka plan olarak kullanarak Avrupa’nın karanlık geçmişine yeni bir perspektiften

bakmaya, Avrupa değerlerinin, Avrupalı olmanın ne demek olduğu sorularına yanıt aramaya

çalışıyor. Son yıllarda gündemde olan Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği’ne katılım

konularının sürekli karşımıza çıkardığı “Avrupalılık” kavramını irdeliyor ve Avrupa’nın

gerçekten demokrat bir geleneğe sahip olup olmadığını sorguluyor...

Dünya  Tar ih i  1 :  Yen i  Bi r  Bak ı ş  Açıs ı y la  Dünya  Tar ih i ,  Cl i ve  Pont ing
Müder r i s :  Safa  Kocadağ
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Dünya  Tar ih i  2 :  Karan l ık  Kı ta ,  Mark  Mazower .

Müder r i s :  Erda l  Kurğan



30 Aralık tarihinde İlim ve Hikmet Okulu Üniversite öğrencilerine ileride yapacakları

çalışmalara dair bir yol gösterme amacıyla Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer tarafından “İlmi

Araştırmalarda Metot” başlığıyla bir konferans düzenlenmiştir. Metot, amaca ulaştıracak

olan en kısa ve en doğru yol demektir. Konferansta; ilmin ortaya çıkması ve doğruya

ulaşmak için metotlu hareket etmek ve sistemli çalışmak gerektiği üzerinde durulmuştur.

İlim ve Hikmet Okulu
Konferanslar

Konferansc ı :  Doç .  Dr .  İb rah im  Hal i l  Üçer
Konu :  İ lmi  Araş t ı rmala rda  Metot
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Güz döneminin başlangıcında Arapçaya yeni başlayacak arkadaşlarımıza yönelik "İslami

İlimlerin Giriş Kapısı: Klasik Arapçaya Giriş Semineri” düzenlenmiştir. Bu seminerde klasik

Arapçanın temel özelliklerine vurgu yapıldıktan sonra kısa tarihi ele alınmıştır.

İlim ve Hikmet Okulu
Konferanslar

Konferansc ı :  Az iz  Ençakar
Konu :  İ s l ami  İ l imle r in  Gi r i ş  Kapıs ı :  Klas ik  Arapça
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İlmiye Vakfı öğrencilerimizden mezun olanlar için tedris hayatlarının başlangıcında eğitim

ve öğretime dair esasların anlatıldığı ve sunumlar eşliğinde verilerin işlendiği seminerimiz

güz dönemi içerisinde yapılmıştır.

Seminer :  Az iz  Ençakar
Konu :  İ s l ami  İ l imle r in  Gi r i ş  Kapıs ı :  Klas ik  Arapça



Belli aralıklarla düzenlenen kitap tahlillerimizde Güz dönemi için

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun editörlüğünde hazırlanan “Ortadoğu’yu

Kuran İdeolojiler” adlı kitap belirlenmiştir. İki oturum şeklinde

planlanan tahlilimizin ilk oturumu 19 Aralık Cumartesi günü

gerçekleşmiştir. Bu oturumda;                                                         

İlim ve Hikmet Okulu
Kitap Tahlilleri

Ki tap :  Ortadoğu ’yu  Kuran  İdeo lo j i l e r
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İslamcılık      

Türk Milliyetçiliği 

Arap Milliyetçiliği

İran Milliyetçiliği

makaleleri ele alınmıştır.



Tarihteki ve yakın geçmişteki algıların değişikliğe uğradığı zamanı, zamanın bükülmesini ve

uzay-zaman biçiminin incelendiği Yıldızlar Arasında filim tahlilimiz Kasım ayı içerisinde

yapılmıştır.

İlim ve Hikmet Okulu
Film Tahlilleri

Moderatör :  Dr .  Öğr .  Üyes i ,  Taha  Yas in  Ars lan
F i lm :  Y ı ld ız la ra ras ı
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Anlatısının omurgası iletişim ve iletişimsizlik üstüne kurulmuş Arrival, dil üzerine

düşünme ve tek kutuplu dünya düşüncesini eleştirmesi üzerinden Kasım ayında tahlil

edilen bir diğer filmdi.

Moderatör le r :  Baha  Zafe r  &  Taha  Yas in  Ars lan
F i lm :  Arr i va l



İlim ve Hikmet Okulu
Meclisler

16 Ocak Cumartesi günü İlim ve Hikmet Okulu güz dönem sonu programı icra edilmiştir.

Güz dönemi boyunca 17 müderris eşliğinde 281 ders oturumu yapılmıştır. Ayrıca 4

Muhabbet Meclisi, 3 Konferans, 2 film tahlili ve 2 kitap tahlili icra edilmiştir. Kapanış

programında dönem muhasebesi yapılmış ve bir sonraki dönemin içeriği ile ilgili fikir

alışverişinde bulunulmuştur. Ayrıca güz döneminde dereceye giren arkadaşlar açıklanmış ve

takdir-taltif edilmişlerdir.

17



İslami ilimler eğitiminde medresemizin üçüncü sınıf talebelerine İbni Hişam’ın Katru’n Nedâ

isimli eserinin mensubat bahsi bitirilip akabinde mecrurat konuları okunduktan sonra esma-i

ef’al babına başlanmıştır.

Dârulilim İslami İlimler Merkezi
İslami İlimler ve Arapça Eğitimi

Klasik Arapçadan nahiv ilmi kitaplarından  Tuhfetü’s Seniyye kitabı bitirildi. İzhar kitabına

geçmeden evvel konuları pekiştirme amaçlı Kur’an-ı Kerim ve diğer metinlerden alıştırmalar

yapılıyor.

Klas ik  Arapça :  Kat ru ’n -Neda  

Müder r i s :  Ömer  Keyvanoğ lu
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Klas ik  Arapça  :

Müder r i s :  İ smai l  S ipah i



Medresemizin birinci sınıfındaki talebelerimize “Bina” kitabını okumaya devam ediyoruz.

Sülasi mezid bablarının nihayete ermesiyle rubai ve mülhak babların okunmasına geçilmiştir.

Aynı zamanda klasik Arapçanın yanında modern Arapçadan “Silsilet’ül Lisan” kitabımızın

okumasına da devam edildi.

Dârulilim İslami İlimler Merkezi
İslami İlimler ve Arapça Eğitimi

Arapça :  Binâ  

Müder r i s :  Orhan  Şah in
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İslami ilimlerin yanında kendi öz edebiyatımızın da ne kadar önemli bir yeri olduğunun

farkındayız. Dolayısıyla her sevideki talebelerimize Türkçe kitap okuma dersleri periyodik

olarak icra edilmektedir. Her kitap bittiğinde sınıf hocasıyla birlikte kitabın tahlil yapılıp

yeni öğrenilen yabancı kelimelerin de fişlemesi gerçekleştirilmektedir.

Dârulilim İslami İlimler Merkezi
Okumalar

Türkçe  Edebiyat  Okumalar ı :  Muhte l i f  Met in le r
Müder r i s :  Ömer  Keyvanoğ lu
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