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Sefire-i Alem Uluslararası öğrenci derneği yüklenmiş olduğu misyon gereği
ülkemize misafir olan öğrencilere hiçbir
ayrım gözetmeksizin maddi ve manevi
imkanlarını sunmakta, bu öğrencilerin
bilmedikleri bir ülkede ve kültür içerisinde

derneğimizde, bahsi geçen hedef kitleye hitaben,rehberlik çalışmaları,kültürel
çalışmalar ve eğitim çalışmaları planlanmakta ve hayata geçirilmektedir. Derneğimiz eğitim komisyonu gerek diğer
komisyonlardan gerekse bizzat misafir

yaşayabilecekleri tüm zorlukları ön görmeye ve bu zorlukları kolaylıklara tebdil
etmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda

öğrencilerimizden gelen talepler, bilgi
akışı ve kendi birikimleri çerçevesinde
eğitim çalışmalarını planlamaktadır.

Aylık Seminerlerimiz

Her ayın son iki haftası cumartesi günleri öğrencilerimizin geneline
yönelik olarak seminerler tertip etmekteyiz. Seminer konularımız
belli bir planlama çerçevesinde oluşturulmuş ve öğrencilerimizin
ihtiyaçlarına cevap vermek amacı güdülmüştür.

Degerler Egitim Sınıflarımız

2013-2014 Eğitim döneminde ilk kez hayata geçirilen değerler eğitimi çalışmamız başarıyla tamamlanmıştır. Bu çalışmanın önemi ve
öğrencilerimizden gelen talepler üzerine 2. bir değerler eğitimi sınıfı
daha oluşturulmuştur. Bu çalışmamız belirlenen eğitim başlıkları
çerçevesinde planlanan seminerlerle devam ettirilmektedir.

Kuran-ı Kerim Seminerleri

Derneğimizin düzenli çalışmalarından biri de öğrencilerimizin
Kur’an-ı Kerim seminerleri çerçevesinde ilim hayatlarına katkıda
bulunmaktır.

Ilim Erbabı Ziyaretleri
Öğrencilerimiz bu çalışmamız vesilesiyle eğitim
için gelmiş oldukları İstanbul ‘da yaşayan ilim
erbabı büyüklerimizi tanımak ve onlarla sohbet
etmek imkanı bulmaktadırlar.
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SEFİRE-İ ALEM OKUMA GRUPLARI
Sefire-i Alem de kurumsal misyonu gereği Türkiye
de bulunan misafir öğrencilerimize yönelik sosyal,
ekonomik hizmetlerinin yanında kültürel faaliyetler de
hedeflenmiştir.
Bundan dolayı kuruma üye öğrencilere yönelik okuma
programları ve seminerleri düzenlenmektedir. Biz bu
seminerlerimizde öğrencilerimize Türkiye’nin önde
gelen aydınlarını, şairlerini, yazarlarını ve önemli
liderlerini tanıtmayı ve eserlerini okutmayı hedefledik.
Bu programda Mehmet Akif, Sezai Karakoç, Necip
Fazıl, Yaşar Kemal, Atilla İlhan, Yahya Kemal, Nurettin
Topçu, Elif Şafak, Erol Güngör ve Nazım Hikmet gibi
Türkiye’nin geniş yelpazesini içeren aydınları tanıtmayı
hedefledik.

Bu çalışma sırasında anladık ki her ülkenin kendine göre birer bağımsızlık ve özgürlük şairi var. Bir
seminerimizde her öğrencinin kendi ülkesinin vatan
şairinden bir şiir getirmesine, hem aslını hem de Türkçesinin okunmasına karar verdik.
Kısaca; bu seminerler, kültür, sanat, edebiyatla birlikte
evrensel ve ümmete ait değerlerin konuşulduğu,
müzakere edildiği dersler haline geldi.
Hiçbir karşılık beklenmeden yapılan bu güzel hizmetlerin gençlerimize, Sefire-i Aleme ve insanlığa hayırlı
olması dileğiyle…
Ömer Faruk KORKMAZ
İSTANBUL

Burada amacımız Türkiye’nin kültür hayatını oluşturan
aydınların tanıtılmasıdır. Örneğin ; Öğrenciler bir Sezai
Karakoç veya Mehmet Akif okurken kendi ülkeleri ile
sürekli karşılaştırmalarda bulunabiliyorlardı.
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Türkİye’de öğrenİm süresİnce
Türkİye’yİ İyİ tanımak
Türkiye’de öğrenim görmekte olan yabancı uyruklu öğrenciler şanslılardır. Türkiye’ye dünyanın her
yerinden farklı coğrafi yerlerden okumak ve öğrenim
görmek amacı ile gelen öğrenciler yalnız üniversite
dersleri ile yetinmemeli. Bir öğrenci yalnız üniversite
ile mükemmel hale gelmez, öğrenim gördüğü ülkenin
yaşam tarzı, sosyal hayatı, kültürü, bilgin ve meşhur
yazarları, sanatçıları, şarkıcıları, siyaset adamları, din
alimleri ve saire hakkında bilgisi olması lazım. Bize
Türkiye’yi iyi tanımamıza ve bilgi edinmemize Sefire-i
Alem Uluslar Arası Öğrenci Derneği yardım edip
Türkiye’yi tanımak imkanı sağlamaktadır. Bu derneğin
sayesinda öğrenciler çok güzel şeyler öğrenmektedirler.

Özellikle Ömer Faruk hocamızın verdiği derslerde
bende katılmaktayım, Türkiye’nin bilgin adamlarını,
yazarları, meşhur şahsiyetlerini bu ders sayasında
tanımaktayız. Kendimi bu derse katıldığım için şanslı
hissediyorum. Hocamız her zaman bize Türkiye’de
kaldığınız süreçte Türkiye’yi her yönü ile tanımamızı
söylüyor. Umarım Türkiye’yi en iyi şekilde tanıyıp
ülkemize öyle döneriz.
Latifa RAHMATZADA
İstanbul ünİversİtesİ edebİyat fakültesİ
YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ

Öncelikle Ramazan Kayan Hocamıza kıymetli vaktini, bize ayırdığı için
teşekkür ederim. Size olan saygımız sonsuza kadar sürecektir.
İslami İlimler öğrencisi olarak yaklaşık 3 senedir üniversitede okuyorum.
Arapça ders aldığım için Türkçem pek gelişmedi, anlama anlatma açısından hocamızın okuma grubuna katıldım.Bu kısa zaman içerisinde kitap
okumamın bayağı geliştiğini fark ettim. Bir de hocamızın bize verdiği
kitaplardan ve kitap dışında anlattıkları bir çok şeyleri öğrenmiş olduk.
Türkiye’ye,alim,yazar ve mütefekkirlerimize olan bakış açım genişledi.
Saygılarım gittikçe artıyor.
Kendimi geliştirmenin,değiştirmenin,yetiştirmenin bir çok yolu var, bence
en önemlisi okumadır. Kendi mesleğimden hariç, sosyal hayatım için
sürekli bir değişim ve uyuma ihtiyaç duyduğumu açıkça gördüm.
LALE YUSUF
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNV.
İSLAMİ İLİMLER 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
26,01,2015
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Türkiye’de olup da Türkiye’yi tanımamak ve Türkiye’deki aydınları tanımamak biz misafir öğrenciler için önemli bir eksikliktir.
Bu dersler vesilesiyle içinde bulunduğumuz ülkeyi,tarihiyle ve
yetiştirdikleri alimleriyle tanımak fırsatı buluyoruz.
Bir derste hocamız şöyle demişti; “Her ilim alanını tam anlamıyla bilmeniz zordur. Bununla birlikte her ilim alanında giriş
seviyesinde de olsa bilgi sahibi olmamız gerekir.” Hocamızın
sarfettiği bu cümleler içimdeki bilme merakını harekete geçirdi
ve beni farklı araştırmalara yönlendirdi. Eminim ki bu kazanım
ülkemin aydın bir hanımefendisi olma yolunda bana hız ve güç
kazandıracaktır.
NOOREİN OMAR
İSTANBUL ÜNİV.TIP FAKÜLTESİ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ
26.01.2015
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İlİm Erbabı Zİyaretlerİ
Öğrencilerimizle birlikte alimlerimizi ve ilim
erbabı hocalarımızı ziyaret etmeye bu yıl da devam ediyoruz. 15 Ekim Çarşamba günü bir grup
öğrencimizle birlikte Prof. Dr. İhsan Süreyya
Sırma hocamızı beyan yayınlarındaki kütüphanesinde ziyaret ettik. Harika bir manzaraya
sahip bu mekanda Rabbimiz birçok güzelliği aynı
anda görmemizi nasip etti. Bir saat kadar süren
ziyaretimizde hocamız öğrencilerimizin sorularını cevaplarken çok güzel bir sohbet ortamı
oluştu. Ayrıca öğrencilerimize hocamızın “Haçlı
Seferleri“ “Peygamberler Tarihi” kitaplarını da
hediye ettik, tabii ki hocamızın imzasıyla. Bol
bol fotoğraf çekinip, duasını da alıp akşam ezanı
okunurken ayrıldık kıymetli büyüğümüzden
selametle….
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Bir sonraki ziyaretimiz Ömer Faruk Korkmaz
hocamıza. Öğrencilerimiz çok heyecanlı,özellikle
Ata Ummuhan. Çünkü Ömer Faruk hocamızı
bu ziyaretimizde kendisiyle yapacağımız derslerin programını çıkarmak için 22 Ekim Çarşamba
günü, İman, Hüda, Ata Ummuhan ve Rumeysa
ile çikolatamızı da alıp Sedavın yolunu tuttuk.
Öğrencilerimiz şevkle dinlediler notlarını aldılar,
sevinçle ziyaretimizi tamamlayıp yuvamıza,
sefiremize geri döndük…
23 Ekim Perşembe, bugün ki ziyaretimizde
öğrencilerimiz yoktu. Ama bu ziyaret de onlar
için yapıldı. Prof. Dr. Şerafettin Kalay hocamızı
ziyaret ettik. Yönetim kurulundan arkadaşlarımızla hocamıza geçen eğitim döneminde bize
sağladıkları eğitim desteğinden dolayı teşekkür
ettik ve bu yıl için de talepler de bulunduk.
Hocamız çok yoğun ama yine de bizi geri
çevirmedi, inşaallah 20 Kasım Cuma günü saat
17:30‘da Sefire-i Alem de “Niçin Siyer Okumalıyız” Semineriyle öğrencilerimizi Siyer’in insanı
kuşatan maneviyatıyla buluşturacak.

14 Kasım Cuma günü öğrencilerimizle birlikte
Ramazan Kayan hocamızı ziyaret ettik. Hocamız
geçen eğitim dönemimizde bir kaç seminerle
öğrencilerimizle buluşmuştu. Hocamızın misafir
öğrencilerimize olan hassasiyeti hem bizim hem
de öğrencilerimiz için gerçekten çok kıymetli.
Hocamız bu eğitim dönemimizde de bize desteklerini sürdürecek. Bu yılki çalışmamazın daha
verimli olması için düzenli seminerler planladık.
Hocamız ayda iki kez derneğimizde öğrencilerimizle buluşacak inşaallah.
5 Kasım Cuma günü komisyon olarak Psikolog
Reyhan Özyağlı hocamızı ziyaret ettik. Kendisine eğitim çalışmalarımıza verdikleri desteklerden
dolayı teşekkür ettik. Öğrencilerimiz Reyhan hocalarını çok seviyor, gördük ki hocamız da hem
öğrencilerimizi hem de derneğimizin çalışmalarını çok beğeniyor ve kıymetli görüyor. Hocamız
bu eğitim dönemimizde her ay özenle seçilmiş
seminer başlıklarıyla öğrencilerimizle buluşacak.
27 Aralık Cumartesi günü öğrencilerimizle
birlikte Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir hocamızı
İsam’da ziyaret ettik. Öğrencilerimiz kitapları
vesilesiyle tanıdıkları hocamızla tanışma ve ilim
dolu sohbetini dinleme fırsatı buldukları için gerçekten çok mutlu oldular. Hocamızın farklı farklı
ülkelerden gelen misafir öğrencilerimizi görmekten duyduğu mutluluk bizi ayrıca memnun
etti. Büyüğümüzün duasını alıp, kitaplarımızı
imzalatıp yuvamıza geri döndük.
22 Ocak Perşembe günü Eğitim Komisyonumuzla birlikte Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Sifil hocamızı
ziyaret ettik. Hocamızın derneğimize ve çalışmalarımıza ilgisi bizleri daha da şevklendirdi. Ziyaretimizi hayırlı çalışmalara vesile olabilmek duası ile
bitiriken, hocamızla, öğrencilerimizle buluşacağı
ilk seminer tarihini belirlemeyi de unutmadık…

9

Eğİtİm komİsyonu

türkçe ders grupları
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Yaşadıkları doğup büyüdükleri kendileri için büyük bir değer ifade eden topraklarını, ülkelerini
geride bırakıp ülkemize gelen misafir öğrencilerimiz Türkiye’ de hayatlarını rahat bir şekilde
geçirebilmek ve eğitimlerine devam edebilmek
için Türkçe öğrenmek zorundalar. Bu zorunluluktur onları Sefire-i Alem’e getiren. Ya arkadaşlarından ya tanıdıklarından duymuşlar Sefire-i
Alem’i. Burası onlar için Türkçeyi öğrenecekleri
bir vasıta idi ilk başlarda ama zaman ilerledikçe durum çok değişti. Öğrendikleri sadece
dil değildi. Birbirlerine soğuk mesafeli bakan
yüzlerin ifadesi değişti ilkin. Kısa sürede öğrenciler birbirleriyle kaynaştılar bu sıcak ve samimi
mekânın etkisiyle. Çünkü kendilerini evlerinde
gibi hissetmeye başladılar. Ve rahatladılar. Sonra
unuttukları dostlukların tadını aldılar. Kantinde onlara kek yapan çay ikram eden sanki
ablalarıydı. Onlar da sanki evlerinde dostlarıyla
ablalarının elinden ikramlarını tadıyorlardı.
Başta her öğrenci için çok zordu Türkçeyi
öğrenmek. Türkçeyi kendi lisanlarıyla bağdaştıramadılar. Anlamak ifade etmek mümkün
görünmüyordu adeta. Ama zaman ilerleyip sabır
ve sebat gösterdikçe kapılar bir bir açılmaya
başladı. Hiçbir zaman yılgınlık göstermedik.
Onların yapamıyorum ifadeleri karşısında. Bazen
bir tiyatro sergiler gibi kelimeleri anlattık. Bazen
görsellerden faydalandık. Sabırla öğrencinin her
birinin tek tek ifade etmesini bekledik. Arkadaşına soruyordu anlamadığını. Müsaade etmedik.
‘Ben anlatacağım ve sen anlayacaksın ve kimseden yardım almadan söyleyeceksin.’ telkinleriyle
kendine güvenmelerini sağladık. Bir zorlandı
iki zorlandı ama sonunda yapabildi ve mutlu
oldu. Şöyle düşünmeye başladı o kadar da zor

değilmiş bu Türkçe. Bunu dedirttikten sonra
işimiz de elbette kolaylaştı. Öğrencilerimizin
büyük çoğunluğu Suriyeli ve Arapça konuşuyorlar. Türkçe içindeki birçok Arapça kelime olması
zaman zaman hoşlarına gidiyor. Öğrencilere ilk
öğrendiğimiz her şeyin başta zor olduğunu ama
bunu azim ve çalışmayla kolaya çevirebileceğimizi anlattık ve ispat ettik. Kalpleri mutmain ve
inançları tam. Biz buradan Türkçe öğreneceğiz.
Türkçe dersleri A-1 seviyesinden başlayarak
sırayla A-2, B-1, B-2, C-1 ve C-2 seviyesinde
dersler yapılmaktadır. Her kur iki ay sürmektedir.
İki ay sonunda öğrenciler düzenlenen seviye
tespit sınavı ile yeni kura geçmektedir. Her
kurda öğrenciye üç ila beş arası deneme sınavı
düzenlenerek öğrencinin çalışması ve bilgilerini
güncellemesi sağlanmaktadır. Öğrenciye bol bol
pratik yaptırılıp Türk arkadaşlarla pratiği desteklenmektedir.
Birçoğunun ülkemizde üniversite okuma
hayalleri var. Biliyorlar ki YÖS’ ü kazanırlarsa gi-

decekleri okullarda Türkçe konuşabiliyor olmaları
onları çok rahatlatacak, yollarını açacak.
Türkçeyi konuşmak anlamak onlara içinde yaşadıkları ülkeyi anlamaların, insanları tanımalarını
onlarla ilişki kurmalarını da sağlayacak. Her
geçen gün bunu daha iyi gördüler.
Biz Sefire-i Alem Derneği olarak onların bugün
yanında olduğumuz gibi hep yanlarında olacağız.

Şimdi onlara nasıl ev sahipliği yaparak onların
yanındaysak kendi ülkelerinde de birer sefire
olduklarında da yanlarında olacağız. Burada
Türkçeyi öğrenme hayallerini gerçekleştirdiğimiz
gibi kendi ülkelerinde de ülkelerine ait hayallerini gerçekleştirmeleri için yanlarında olacağız.
Çünkü bizler ve onlar bu ümmetin bir parçasıyız
ve birbirimizden mesulüz. Bu mesuliyeti yerine
getirebilme için çalışmak bizi bahtiyar ediyor.

ALES VE YÖS GRUPLARI
Derneğimiz bünyesinde YÖS sınavına hazırlanan
öğrencilerimiz için matematik dersleri yapılmaktadır. Haftada iki gün olarak gerçekleştirilen
derslerde öğrencileriimize verilen eğitimle YÖS
sınavını kazanabilmeleri ve hedeflerine ulasabilmeleri amaçlanmaktadır.

Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen öğrencilerimizi ALES sınavına hazırlamak için Türkçe
ALES dersleri yapılmaktadır. Öğrencilerimizin
hayallerinde ki kariyerlerine bir adım daha yaklaşabilmeleri için onlara destek verilmektedir.
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SEMİNERLERİMİZ
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ÜLKE TANITIM VE KÜLTÜR GÜNLERİ
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Ülke tanıtım günleri derneğimizin en renkli
ve katılımı en yoğun programlarımızdan biridir. Bu günde ülkesini tanıtacak öğrencimiz
büyük bir emek sarf ederek kendi yöresinin
yemeklerini hazırlar ve görsel sunumlarla
desteklediği ülkesinin tanıtımını yapar. Ülke
tanıtım ve kültür günlerinin ayrıcalığı, Sefire-i Alem olarak diğer programlarımızda ya
öğrencimiz için bir seminer hazırlamışızdır ya
da ülkemize ait bir değeri ona tanımak için
uğraşmışızdır. Fakat kültür günlerinde biz
öğrencimizi, onun geldiği ülkenin yemeklerini, kültürünü, tarihini, coğrafyasını yine
öğrencimizin kendi ağzından dinleyip, kendi
elleriyle hazırladığı yemeklerden yiyerek öğrenmekteyiz. Bu hem bizim açımızdan çok
verimli bir program olmakta hem de kendi
ülkesini tanıtan öğrencimizi dinlemeye gelen
diğer arkadaşları içinde farklı bir deneyim ve
kaynaşma ortamı sağlamaktadır.

Kamerun lu öğrencimiz Linda Yadji Bello
bize Afrika nın hiç bilmediğimiz yönlerini
anlattı. Vahşi savanaların yanında dün
ya mirası olarak kabul görmüş yağmur
ormanlarından bahsetti. Her fotoğrafıyla
dinleyenlerini oldukça etkiledi. Sunumun
ardından bizlere kendisinin hazırladığı Afrika
usulü tavuk yemeğini ikram etti.
Çeçenistan ülke tanıtım gününde öğrencimiz Anzhelika Bitaeva programa katılanlar için çok güzel bir sunum hazırlamıştı.
Çeçenistan ın tarihini ve kültürünü doğal
güzellikleriyle birlikte öğrenmiş olduk.
Sunum sonrası Çeçenistan ın geleneksel
yemeği olan Cirgindiş ikramıyla programımızı sonlandırdık.
15
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ŞEHİR DIŞI GEZİLER
Edirne Gezisi
Sefire-i Alem 2014 – 2015 dönemindeki Misafir Öğrencilere ülkemizin Kültür ve Tarihini
tanıtma amaçlı düzenlemiş olduğu şehir
gezilerine Osmanlının gözde şehri Edirne ile
başladı.

Fatih Sultan Mehmet’in eğitim aldığı medrese
ziyareti, Kırkpınar Güreş Meydanı, Selimiye
Camii, Ulu Camii,Makedon Kalesi,Kapalıçarşı,
Üç Şerefeli Camii,Sokullu Hamamı ziyaretleri
ile günübirlik gerçekleştirildi.
16
Geziye Afganistan, D. Türkistan, Yemen,
Moğolistan, Kazakistan, Cezayir, Fas, Cibuti,
Suriye, Ukrayna, Kamerun, Tacikistan’dan
öğrencilerimizin iştiraki ile gerçekleşti.
Gezi Darül Hadis Camii bahçesinde ki kahvaltımızın ardından Darül Hadis Camii imamının
grubumuza tahsis ettiği rehber ile Camii ve
Türbe ziyareti gerçekleştiridi.
Dar’uş Şifa Hastanesinin geçmiş faaliyetleri ile
alakalı sunumunun ardından, 2. Beyazıt Camii ve Külliyesi, Edirne Yeni Saray İmarethane
ve eski kalıntı ziyareti, Tunca ve Meriç Nehri
ziyaretleri yapıldı.

17
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HOBİ ATÖLYESİ
Öğrencilerimizi yoğun ders temposundan
uzaklaştırıp beceri kazandırma amacıyla düzenlediğimiz hobi atölyesinde faaliyetlerimiz
farklı branşlarda yapılan çalışmalarla devam
etmektedir. Şimdiye kadar çeşitli renk
ve desenlerde sabunlar, ahşap boyama
tekniği ile hazırlanan objeler, öğrencilerimizin kendilerinin de zevkle kullanacaklarını
düşündüğümüz kalemlikler yaptık. Tüm bu
çalışmaları yaparken asıl gözettiğimiz şey;
diğer dernek çalışmalarında da olduğu gibi
öğrenciye ulaşmak, onunla vakit geçirip
kendilerini evlerindeymiş gibi hissettirebilmektir. Bu küçük faaliyetler sayesinde hiç
görmediğimiz diyarlardan gelen kardeşlerimizle ortak bir ürün ortaya çıkarmanın
zevkini bizlerde onlarla birlikte yaşıyoruz.

18

Ülkemizdeki El sanatlarını tanıtım amaçlı
gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz çerçevesinde bu seferki ziyaretimiz Ahşap Yakma
Zanaatkarı Münir Erbörü beyefendi idi.

19
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Kültür Sanat KomİSyonu
Faalİyet Raporu
Film Gösterimleri

20

Film gösterimlerinin seansları 15 günde
bir Perşembe akşamları saat 17:30 olarak
belirlenmiş ve bu programa uygun olarak
devam etmiştir. Bu zamana kadar yedi filmi
öğrencilerimize izlettirebildik. Bu filmler
sırasıyla;
1-Truman Şov
2-Oniki Kızgın Adam
3-Selvi Boylum Al Yazmalım
4-Modern Zamanlar
5-Charlie’nin Çikolata Fabrikası
6-Okyanus Cenneti
7-Terminal
Seçmiş olduğumuz filmlerin her birinde öğrencilerimizle üzerine konuşabileceğimiz bir
konu veya karakter olmasına dikkat edilmiştir. Burada ki amaç öğrencinin derneğe
gelip yalnızca filmini izleyip gitmesi değil,
film üzerinden küçük bir seminer havasında
geçen sohbetlerle öğrencilerimizle iletişim
kurma ortamını sağlamaktır.
Özellikle film tercihlerimize bakıldığın-

da kiminde bir dünya görüşü ve sistemi
eleştirilirken kiminde farklı insan karakterlerini, kiminde ise çocuk eğitiminin ne denli
önemli olduğuna şahit olduk. Ayrıca bu
filmlerin neredeyse hepsi sinema tarihinde
ki en iyi ilk yüz filmin içinde yer almaktadır.
Film gösteriminden önce ve bittikten sonra
yapılan sohbetlerin, dernekte filmi izlemek
için gelen öğrenciler için özenle hazırlanan
patlamış mısır ve içecek ikramlarımızın etkisi olmuş olacak ki film için gelen öğrencilerin sayısı geçen yıllara oranla kat be kat
artmış bulunmaktadır.
Sene sonuna kadar 16 filmle öğrencilerimizi buluşturmayı planlamaktayız.
Film gösterimlerinin yanı sıra öğrencilerimize farklı bir ortam sunmak ve derneğimiz dışında birlikte vakit geçirebileceğimiz
yeni faaliyetler bulma arayışlarımız devam
etmektedir. Bu minvalde değerlendirebileceğimiz bir etkinlik olarak 17 Ocak Cuma
2015 tarihinde 10 öğrencimizle birlikte Reşat Nuri Gültekin Sahnesinde “Para” isimli
tiyatro oyununu da izlemiş olduk.
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İstanbul Gezileri
Kültür Sanat komisyonu olarak Dünyanın
farklı coğraflarından ülkemize eğitim almak
için gelmiş öğrencilerimize ülkemiz tarihini,
kültürünü ve medeniyetini tanıtmak amacıyla İstanbul gezileri başlığı altında geziler
planlamış bulunmaktayız. Her ay bir gezi
olarak düşündüğümüz bu programın ilk
durağı olarak Dolmabahçe sarayını 1 Aralık
2014 te öğrencilerimizle birlikte keşfettik.
Öğrencilerden çok olumlu geri dönüşler
aldığımız bu gezimizden oldukça memnun
kaldık. Sonraki gezi rotamızı Topkapı Sarayı
olarak belirledik.

22

Bu programlar yalnızca müze gezileriyle sınırlı kalmayacak İstanbul’un eski semtlerinin sokaklarını da öğrencilerimizle beraber arşınlamayı düşünmekteyiz. Bu düşünceyle Fener-Balat, Kadırga-Kumkapı, Eyüp-Piyer Loti sokakları gezeceğimiz yerler arasındadır. Bu mekânlarda ki sivil
mimarlık örnekleri, anıtsal yapılar ve bu bölgelerde yaşamış önemli şahsiyetlerle ilgili bilgilendirme
yaparak gezilerimizi öğrenciler için de daha anlamlı hale getirmeyi amaçlamaktayız.

Sokak gezilerimizin duyurusunu fotoğraf gezisi şeklinde yaparak öğrencilerimizin objektiflerinden
çıkan karelerle belki de sene sonunda bir sergi oluşturabilmeyi hedeflerimiz arasına koyduk.
Ayrıca her ay düzenli olarak 15 öğrencimizle gerçekleştireceğimiz Miniaturk ve 1453 Panaroma
gezilerimizin ilkini de 26 Ocak 2015 tarihinde gerçekleştirdik.
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Karabük (Ovacık) EĞİTİM Kampı

Şubat 2015

tüm insanlığa faydalı kullanmak olduğundan
bunu sağlamaya yönelik etkinlikler üç ana
başlıkta toplanabilir. Birincisi, Gençlik Spor
Bakanlığından istediğimiz kamp alanı doğa
kampı olması yönündeydi. Burada yapılacak
doğa kampında öğrencilerimiz hem doğanın
onlara verdikleri sınırsız ihtişamı görecekler hem doğa ile haşır neşir olup tefekkür
etmeye fırsat bulacaklar, hem de zihinsel,
bilişsel ve fiziksel olarak rahatlama ortamı
olacaktır. İkinci olarak eğitim etkinliklerimiz dahilinde verilecek olan seminerlerle
psikolojik, insanı ve siyasi anlamda donanacaklar, kendilerini yalnız hissetmemelerini
öğrenip özgüven tazelenmesi yapacaklar,
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8-12 Şubat 2015 tarihlerinde Gençlik Spor
Bakanlığına ait Karabük/Ovacıkta yapılan
kampa derneğimiz bünyesinde dünyanın
çeşitli yerlerinden gelmiş farklı dil,din, ırk,
millet mensubu 50 öğrencimiz katılamıştır.
Kampımızın amacı öğrencilerimiz hem kendi
potansiyellerine farkına vardırmak hem de
bu potansiyellerini olumlu yönde ülkesine ve

8 Şubat Pazar 12.30 da dernek binamızdan hareket edildi. Konaklayacağımız
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı tesise
aksam vakti vardığımızda yemek ve tanışma oldu.

sosyal yardımlaşmanın önemini kavrayıp
“ben diğerleri için ne yapabilirim” anlayışını
geliştirecekler ve OrtaDoğuda uzun zamandır süregelen iç ve dış karışıklığın sebebini
anlamaya çalışacaklar. Kampımın üçüncü
ayağı olan yapılacak gezi, eğlence gibi
faaliyetlerle sosyal bir ortam oluşturmuş
olacaklar ve kardeşlik duygusunu benimseyecekler. Böylece öğrencilerimiz dört bir
yandan donanacakları bir kamp geçirmeleri
hedeflenmektedir.
Öğrencilerimizle birlikte kampa Derneğimizin yönetim kurulundan 4 arkadaş ve
Derneğimizin çalışanlarından 2 arkadaş
iştirak etmiş olup, kampın genel işleyişini
ve organizasyonu takip etmişlerdir. Bunun
yanında seminerleri verecek eğitmenlerimiz
dışardan katılım sağlamışlardır.

Ertesi gün sabah namazı sonrası Fatiha
suresinin tefsirini yaptık. Her gün defalarca
okudukları bu surenin tefsiri öğrencilerimiz
açısından çok etkileyici oldu. Kahvaltıdan
sonra gurup başkanımız Esma hanımla
birlikte doğa yürüyüşünü gerçekleştirdik.
Doğada olmanın huzurunu uzun zamandır yaşayamayan öğrenciler için güzel bir
motivasyon oldu. Öğle yemeği sonrası
Sezai Karakoç’un Diriliş Neslinin Amentüsü
kitabı üzerine Çağlayan Ömerustaoğlu bir
seminer gerçekleştirdi. Çağlayan hocamızın
coşkulu anlatımından oldukça etkilenen
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öğrencilerimizin seminer sonrası verilen
arada İslam’ın dirilişi kitabını daha bir hevesle okuduklarını gördük. İslam’ın Dirilişi
kitabının kritik edilişinin ardından Masal
şiiri okundu, açıklandı üzerinde konuşuldu.
Yakın tarihe göndermeler yapılarak son
dönem Osmanlı tarihi hakkında konuşuldu. Dünyadaki batı etkisi bunun diğer
ülkelerdeki tahribatı, genel olarak sömürge
zihniyeti, yeni dirilişin Asya ve Afrika’nın
dirilişini gerçekleştireceği, birlik olmamız
gerektiği bunu yapamazsak varlığımızı köle
olarak sürdüreceğimiz konuları üzerinde
konuşuldu, tartışıldı. Seminer sonrası spor
salonunda ok atma, voleybol, masatenisi,
tenis oynandı.

lik ve Spor Bakanlığının aracıyla hareket
ettik. Demir çelik fabrikalarının yanından
geçerken bölgenin geçim kaynağının uzun
yıllardır bu fabrikalardan sağlandığı ve bu
bölgede yaşayan her aileden mutlaka bir
kişinin bu fabrikada çalıştığı bilgisi verildi.
Öğrencileri için hem şaşırtıcı hem de kendi
ülke şartlarını kıyaslamak için iyi bir örnek
oldu. Grup başkanımız Esma Hanım bize
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Kampımızın ikinci günü sabah namazından
sonra Asr suresinin tefsirini yaptık. Bu tefsirle birlikte öğrenciler güne daha bereketli
başladıklarını bizimle paylaştılar. Kahvaltı
sonrası saat 10.00 da Safranbolu’ya Genç-

Safranbolu’nun tarihi ve şu anki durumuyla
ilgili bilgi verdi. Hıdırlık seyir tepesiyle başlayan gezimiz Kaymakamlar evini ziyaretle
devam etti. Tarihi camiler kervansaray,
Safranbolu evleri hatta otobüs durakları
her yer bir Osmanlı şehrine geldiğimizi bize
haber veriyordu. Soğuk bir şubat günü
olduğundan oldukça üşüdük. Ama içinde
bulunduğumuz şehrin güzelliği ve manevi sıcaklığıyla içimiz ısındı. Eski pazarda
gezmek, alışveriş yapmak, resim çekmek
öğrencilerimizi çok mutlu etti. Lokumcula-

rın ikramıyla Türk misafirperverliğini bir kez
daha görmüş olduk. Ev sahiplerimiz bizim
için mangal hazırlamışlar ayaküstü yemekten sonra kristal terasa gidildi. Kentin biraz
dışında olan bu yer Tokatlı kanyonunun
üzerine yapılmış altı cam olan bir balkon.
Oldukça güzel ve ürkütücü olan bu terastan
dünyada iki tane varmış. Tesise geri döndüğümüzde herkes çok üşümüştü fakat sıcak
yemekler de hazırlanmış bizi bekliyordu.
Yemek sonrası spor salonunda hem spor,
hem eğlence herkes istediği gibi vakit geçirdi. 21.30 da sinema saati başladı isteyen
öğrencilerimiz “prestij” isimli filmi izlediler.

Kampımızın üçüncü gününe de yine tefsirle
başladık. İhlâs, Felak ve Nas surelerinin
tefsirini yapmaya çalıştık. Geceden başlayan kar yağışı sabah öğrenciler için büyük
bir sürpriz oldu. Onlar için yeni bir etkinlik
gündeme gelmişti. Kartopu oynamak…
Öğle yemeğinin ardından Sema Keleş ta-

rafından İHH ve yetim çalışmaları tanıtıldı.
İçlerinde yetim öğrencilerimizin olduğu bu
tanıtım oldukça etkili oldu. Yetimlerin aslında yalnız olmadıkları ve onlar için çalışan
birilerinin olduğu bilgisi her öğrencimizin
yüzünün güldürdü. İkindi namazı sonrası
ok atış talimleri ve sonrasında kafeteryada
ikram yapıldı. Akşam yemeği ve akşam
namazından sonra kamp değerlendirmesi
için kafeteryada toplanıldı ve kampla ilgili
görüşlerini almak için öğrencilerimize anket
formları dağıtıldı.
Kampımızın son gününde ise sabah namazı
sonrası “Ali İmran suresi “ den ayetler üzerinde konuştuk. Allah’ın kudreti, kurtuluşa
erenler, Allah yolunda harcamak, öfkesini
yenmek, kınayanın kınamasından korkmamak ve takva kavramını anlamaya çalıştık.
Kahvaltı sonrası herkes lobide hazır oldu.
Tesis önünde çekilen fotoğraflardan sonra
saat onda hareket ettik. İkindi namazına
İstanbul’a ulaştık.
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ZİYARETLER
29 Mayıs Yurdunu
Ziyaretimiz
Bu ziyaretlerdeki amacımız, sefirei âlemin 29
Mayısta okuyan güzel öğrencilerini evlerinde
ziyaret etmekti. Öğrencilerimiz Ümraniye’den
Fatihe Sefire-i Alem’e gelip etkinliklerimize
katılıyorlar.
Yurtlarında olan misafir öğrencileri de bizlerle
tanıştırmak istemelerine rağmen yolun uzaklığı buna engel oluyor ve arkadaşlarını getiremiyorlardı. Israrla bizleri davet ediyorlardı.
Bu sene ziyaretimiz 29 Mayıs üniversitesinin
yeni yurt binasında yepyeni öğrencilerle tanışarak gerçekleşti.
28

konferans salonuna geçtik. Çoğunluğunu
TÖMER talebelerinin oluşturduğu öğrenci
gurubuna yönetim kurulu üyemiz Rüveyda
İLERİ İngilizce bir sunum yaparak sefire-i

Öğrencilerimizin derneğimize gelirken yaşadıkları sıkıntılara bedel üç saat süren İstanbul trafiğinden sonra yurda vardık. Özenle
yapılmış her detay düşünülerek inşa edilmiş…
Kapasiteli bir yurt binası. Diyanet vakfını
tebrik eder, mekânın hayırlı güzel hizmetlerle
şenlenmesini niyaz ederiz. 29 Mayıs üniversitesi yurdunda bizi karşılayan müdire hanım
ve Öğrenci sorumlumuz Emine Eldemir ile
alem’i tanıttı. Öğrencilerle teker teker tanışıp
soruları cevapladıktan sonra kafeteryaya indik. Sohbetimize Türk usulü ikramlar eşliğinde devam ettik. Yeni arkadaşlarla tanışmak
çok güzeldi. Tatile gitmeyen öğrenci kızlarımız ziyaretimizden çok memnun olduklarını,
daha önce derneğimizi duymadıklarını ve en
yakın zamanda Sefire-i Alem’e geleceklerini
söylediler. Hepsine onları bekleyen eğitim
hayatlarında başarılar diliyoruz.

Bilgi Evi Ziyaretçilerimiz

Bir öğrenci derneği olarak genellikle biz öğrencilerimizle birlikte çeşitli dernek, vakıf veya
şahsiyetleri ziyaret etmişizdir. Fakat bu kez
bizim öğrencilerimizden daha da küçük Türk
öğrenci kardeşlerimiz Esenler Belediyesi Çifte
Havuzlar Bilgi Evi aracılığıyla bizim derneğimizi ziyarete geldiler. Bu çok anlamlı ve özel
günde onları elimizden geldiğince iyi ağırlamaya çalıştık. Kafeteryamızda ki ikramları

mızın ardından Doğu Türkistan lı öğrencimiz
Zülfiye Onlara kendi ülkesini tanıttı. Küçük
misafirlerimizin oldukça ilgisini çeken bu
tanıtımla birlikte onlara derneğimizde yapılan
faaliyetlerden kısaca bahsettik. Böyle güzel
bir ziyaretten dolayı da öğrenciler ve bizler
çok mutlu olduk.
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HEKVA ziyaretimiz

Toplumun ekonomik yoksulluk içerisinde
bulunan kesimlerini, kendi kendine yeter
duruma getirmeyi amaç edinmiş olan Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfını (HEKVA) ziyaret
ettik.
30

Sivil toplum ve yardımlaşma bilincini toplumda yaygınlaştırarak, zıtlaşma ve kutuplaştırmaları azaltmak gayesi ile kurulmuş
olan HEKVA ile karşılıklı görüş alış verişinde
bulunduk.

İktisadi işletmeleri olan “Haseki sofrası” ve
ikinci el eşyalarının satıldığı “çıt çıt” mağazaları hakkında bilgi aldık. İlave gelir için
kurulmuş bu işletmelerin desteklenmesi ve
tanıtılması hakkında bize düşen yardımı yapacağımızı söyledik. Vakfın proje kapsamında
destek verdiği ailelerin çocuklarına uyguladıkları eğitim ve kültürel faaliyetlere katkıda
bulunmak amacıyla Sefire-i Alem bünyesinde
ki öğrencilerin hazırlayıp sunacağı ülke günleri
seminerleri yapmaya karar verdik.

İLEM ziyaretimiz

*İLEM *YEKDER *İGİAD
Gibi bünyesinde derneklerinin olduğunu, bu
derneklerden özellikle İLEM VE YEKDER’İN
Eğitim ağırlıklı akademik çalışmalar yaptığını
belirtti.
Daha detaylı bilgi için kurumlarına ziyaret için
bize davette bulundu. Projenin asistanlığını
yaptığını, İSLAM AHLAK PROJESİ’’nin bir yıllık
çalışmanın sonunda ortaya çıktığını anlattı.

Ziyarete katılanlar ;Hatice Balin ve Nurhan
Kafedenk

*12.ve 19. Yüzyıla kadar ahlak ile ilgili dökümanlar toplanılarak üzerine çalışılıp bu eserlerin
tercümesi yapıldı. Proje 16. Yüzyılın eserlerinin
araştırılmasının yapıldığını önümüzdeki yıl çalış-

Ziyaret gidilen yer; İLKE İLİM KÜLTÜR EĞİTİM
DERNEĞİ PROJE PROGRAMI
17/01/2015 Cumartesi günü İLKE İLİM KÜLTÜR EĞİTİM Derneğinin ‘’İSLAM AHLAK DÜŞÜNCESİ Projesi’nin tanıtım programına gidildi.
Proje asistanı Kübra Bilgin’le tanışıp, proje ve
dernek hakkında bilgi aldık.
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Derneklerinin bir çatı dernek olduğundan bahsetti.
maların hızla devam edeceğini belirtti.
Bizde Sefire-i Alemde yaptığımız çalışmaları
anlatarak derneğimizi tanıtmaya gayret ettik.
Programda İlke yönetim kurulu başkanı Davut
Şanver selamlama konuşması yaparak Projeyle
ilgili bilgilendirme yaptı.
Dr Lütfü Sunar ‘’İLEM ‘’Derneği yönetim kurulu
başkanı konuştu.
Ömer Türker proje koordinatörü proje ile ilgili
yapılan çalışmanın aşamalarından ve projeden
detaylı bir şekilde bahsetti.
Dilek ve temennilerin ardından program bitti.
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SEFİRE-İ ALEM’DE
GÖNÜLLÜLÜK
Sefire-i Alem; farklı kültürlerin buluştuğu, tek bir amaca hizmet eden gönüllülerimizin
misafir öğrencileri kucakladığı dost kapısı olunca bu kapıda gönüllü olmak insana haz ve
huzur verir.
Sefire-i Alem’de Gönüllülük bilinçtir, sorumluluktur, mutluluktur, huzurdur.
Sefire-i Alem’de Gönüllülük “Biz Bir Milletiz” şiarını yaşatmaktır.
Sefire-i Alem’de Gönüllülük Kendi beldelerinde eğitim fırsatı bulamayan ve İlim aşkıyla
yanan yürekleri güvenle kucaklayıp onlara ev sahipliği yapabilmektir.
Sefire-i Alem’de Gönüllülük Uzak diyarlardan gelen kardeşlerine yakın hissettirebilmektir.
Sefire-i Alem’de Gönüllülük farklı coğrafyalardan gelen kardeşlerimizi ümmet
coğrafyasında buluşturabilmektir.
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Sefire-i Alem’de Gönüllülük Kendi vatanından ve tüm sevdiklerinden ayrı kalmanın
zorluğunu ve üzüntüsünü paylaşıp kafasını omuzuna koyup ağlayabilmesidir.
Sefire-i Alem’de Gönüllülük gurbet hüznünü, kardeşlik sevincine çevirebilmektir.
Sefire-i Alem’de Gönüllülük onlara “sahipsiz” olmadıklarını hissettirebilmektir.
Sefire-i Alem’de Gönüllülük en sevdiğin yemeğin “kardeşin” olmadan boğazından
geçmemesidir.
Sefire-i Alem’de Gönüllülük Kardeşliğin sınır tanımadığını bilmektir.
Sefire-i Alem’de Gönüllülük çıkar gözetmeksizin, karşılık beklemeden sevmek ve özveride
bulunmaktır.

GÖNÜLLÜ KAHVALTILARI
18 Kasım 2014 Başakşehir Gönüllü
Kahvaltımız; Öğrenci kızlarımızın
ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Çok güzel paylaşımların olduğu
kahvaltımızda öğrencilerle gönüllü
arkadaşlarımızı bir araya gelmiş ve
birbirlerini daha yakından tanıma
fırsatı bulmuş oldular. Amacına
ulaştığını düşündümüz bu kahvaltı
programının devamının olması
gerektiğini ortamdaki bereketli
havadan hemen herkes anlamış
oldu.
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ÖĞRENCİ İŞLERİ KOMİSYONU

UDEF ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEKLERİ
FEDERASYONU 11. İSTİŞARE TOPLANTISI
Uluslararası Öğrenci faaliyetleri Ülkemizde ilk
olarak 2005 Yılında başladı.
Amacı; Dünyanın hemen her coğrafyasından
ülkemize yüksek öğrenim maksadı ile gelen
gençleri bir çatı altında toplamak, onlara
rehberlik ve danışmanlık hizmetleri vermek,
eğitim süreçlerini kolaylaştırmak ve bunun
yanında ülkeler arasında dostluk köprüleri
kurmaktı.
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Coğrafyalarımızın pek çok problemlerinin
olduğu malumumuzdur. Dolayısı ile İşgal,
sömürge, savaş, yoksulluk ve buna benzer problemlerin kıskacında sıkışıp kalmış
olan coğrafyalarımızın birbirilerini tanımada
yetersiz kaldığı, bir takım ön yargılara sahip
oldukları da bir vakıadır.
Her yıl ülkemize gelen binlerce uluslararası öğrenci ile buluşmak, aynı çatı altında
birbirimizi tanımak, coğrafyalarımız arasında
kardeşlik köprüleri kurarak yeni bir medeniyetin temellerini atmak hedeflerimiz arasında
yer almaktadır.
Bu hedefler doğrultusunda İstanbul’da on yıl
boyunca Uluslararası Öğrenci faaliyetlerini

organize eden Sefire-i Alam ve Bab-ı Alem
Uluslararası Öğrenci Derneklerine ülke genelinde yenilerini eklemek üzere geçtiğimiz yıl
bir Federasyon kuruldu.
UDEF Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu M.Ali Bolat başkanlığında ülke
genelinde 41 Dernek 35 temsilcilik kurdu.
Ülkemize en son gelen öğrenci sayısının 81
bin olduğu göz önüne alındığında, var olan
derneklerimizin sayısının hızla arttırılması ve
faaliyetlerini zaman geçirmeden başlatması
gerekmektedir.
Uluslararası Öğrenci konusunda on yıllık bir
tecrübeye sahip olan bu çalışma, coğrafyalar
arasında kardeşlik köprüleri kurarken geleceğin dünyasına önemli bir yatırım olarak kabul
edilmelidir. Bu anlamda yapılan faaliyetlere
destek olunması ve bu çalışmanın hedeflediği
istikametin görülebilmesi esastır.
Nitekim Uluslararası Öğrenci faaliyetlerine
gönül vermiş ve amacına vakıf olmuş ülkemizin çeşitli illerinde görev almış pek çok insan
bu toplantıya katılarak nihayetinde 11. İstişare
toplantısını tamamlamıştır

İstanbul’da Ocak ayında gerçekleşen UDEF
11. İstişare toplantısında dernek temsilcilerimizle eğitim ve istişareler yapılarak daha
verimli çalışmalara imza atmak üzere de
hedefler belirlenmiştir.

“Biz Bir Milletiz” sloganı ile 2005’te iki Dernekle çıktığımız bu yolda şu an 41 Dernek ve
33 temsilciliğimizle 81 bin gencimizin gönül
dünyasına dokunabilmek üzere her bir ilimizde bütün gayretimizle çalışmaktayız.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım toplantıda
yaptığı konuşmada “mezhep çatışmalarının, etnik ayrımcılığın içerisine çekilmek ve
birbirilerine düşman edilmek istenen coğrafyalarımız, kurulacak kardeşlik köprüsü ile
yeniden Ümmet olma bilincine kavuşacaktır.
Uluslararası Öğrenci faaliyetleri bu anlamda
fevkalade önemlidir ve mutlaka desteklenmelidir” diyerek UDEF’i çalışmalarından dolayı
tebrik etmiştir.

Gayret bizden Tevfik Rabbimizdendir.
Ayşe Müzeyyen Taşçı
UDEF Hanımlar Komisyonu
Teşkilatlanma Sorumlusu
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