
“KİMSENİN TRİBÜNDEN SEYRETMEYE HAKKI YOK”







Gençlik için çıktığımız bu yolda her geçen gün büyüyen bir aile 

olduk. Çağın gereklerini iyi okuyabilen, topluma ve insanlığa 

değer katan, başarılı, sorumluluk sahibi bir gençlik için çalışıyoruz. 

Yapmış olduğumuz çalışmaların temel hedefi Cenab-ı Hakk’ın 

rızasını kazanmak olmalıdır. Bu sebeple öncelikli vazifemiz O’nu 

layıkıyla tanımak ve bilmektir.

 

Bütün kâinatı insan için yaratan Rabbimiz, insanı yaratma sebebini ayet-i celile de 

şöyle açıklamaktadır: “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım” 

(Zariyat / 56) Yani “kulluk makamı”dır insanın yaratılış sebebi. Kula kul olmamak, sadece 

Allah’a kul olmaktır insanın yaratılış sebebi. 

Bizler Türkiye Gençlik Vakfı olarak öncelikle kula kul olmayan, sadece Allah’a kul olan 

bir gençlik için mücadele ediyoruz. Ancak kulluk vazifemizi yerine getirmek için 

ibadetlerimizi hakkıyla yapmanın gerekliliğinin farkında olmalıyız. Yani bizler “namaz 

mü’min’in miracıdır” hakikatini aklımızdan çıkarmayarak her gün beş kez miraca 

yükselme huzurunu yüreklerimizde hissetmeliyiz. Namazlarımızın, ibadetlerimizin 

bizler için Cenab-ı Hakk’ın rızasını kazanmak yolunda en büyük adımlarımız olduğunu 

hiçbir zaman unutmamalıyız. Bunun yanı sıra iyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymak 

için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. 

VAROLUŞ SEBEBİMİZ



Allah’ın varlığını, kainatın varlık sebebini, insanın varlık sebebini izah ettikten sonra 

Türkiye Gençlik Vakfı’nın varlık sebebini daha iyi anlıyoruz. Türkiye Gençlik Vakfı niçin 

kuruldu?

Başkalarına kul olmayan, sadece Allah’a kulluk eden bir gençlik yetiştirmek için, Allah’tan 

başka kimsenin önünde eğilmeyen, hakkı haykırmada Allah’ın vermiş olduğu hürriyeti 

yüreklerinde taşıyan iman sahibi bir nesil yetiştirmek için, Dünya’nın ayartıcı nimetlerini 

elinin tersiyle iten, hayatını, hakikate gebe insanlığın susuzluğunu giderecek ırmakları 

akıtmaya vakfeden bir gençlik yetiştirmek için, halka değil hakka inanan, meclisinin 

duvarında “hâkimiyet hakkındır” düsturuna hasret çeken, gerçek adaleti bu inanışta 

ve halis hürriyeti hakka kölelikte bulan bir gençlik için, medeniyetimize uygun olarak 

kültür ve sanatın öneminin farkında olan nesil yetiştirmek için, ülkemizde yaşanan 

veya yaşanabilecek kültür sanat ve eğitim alanındaki eksiklikleri gidermek yolunda 

destek olmak, bu konularda fikir üretmek için, her altı saniyede bir, İslam Coğrafyasında 

akan kan, gözyaşı ve ızdırap yerine birlik ateşini yeniden yakabilmek için, kendi maddi 

ve manevi menfaatleri uğruna milyonlarca insanın mülteci olmasına, binlerce insanın 

öldürülmesine sessiz kalarak, uluslararası hukuksuzluğa sebep olanlara inat adaletli 

bir dünyanın inşası için, yeniden Büyük Türkiye, Yeni Bir Dünya düzeni kurabilecek 

kurucu iradeleri yetiştirmek için, Kısaca, Yeni Bir Soluk, Yeni Bir Ruh, Yeni Bir Hamle için 

Türkiye Gençlik Vakfı var olmuştur.

İsmail EMANET

TÜGVA Genel Başkanı



Türkiye Gençlik Vakfı olarak üniversite öğrencilerinin kendilerini 

geliştirebileceği donanımlı, iyi ahlaklı, yol gösterici, ufuk açıcı 

eğitmenlere ihtiyacımız var. Bunun için biz de ‘Kimsenin Tribünden 

Seyretmeye Hakkı Yok’ diyerek, bu etkinliği düzenledik.

Bir müslümanın hayatı iman ve imanı gereği mücadele etmekten 

ibarettir. 21. asırda İnsan ile alakalı bütün gelişmeler katlanarak 

hızlanırken; küreselleşme ile birlikte dini, kültürel ve sosyal alanda değişimler yardımıyla 

zihinler, bedenler ve toplum hareketleri ipotek altına alınmış, şekle sokulmuştur. Bu 

gelişmelerin Müslüman toplumda mücadele veçhesindeki sonuçlarının hepimiz 

farkındayız. Türkiye Gençlik Vakfı olarak malum dinamiklere sahip bu çağda Müslüman 

bir gencin sahip olması gereken ufuk, düşünme ve hareket şuurunu kazandırmayı 

hedefleyen Aksiyon Akademi’yi hayata geçirdik. 

Aksiyon Akademisi, ümmetimizin sorunlarını çözme hususunda rol almak isteyen 

ve bu çerçevede kendini din, tarih, kültür, siyaset başlıkları altında belirlenen temel 

konularda geliştirmek isteyen katılımcılara yönelik,  doğa ortamında tertip edilen 

seminer, ders, kitap okuma ve stres atmaya yönelik sosyal aktivite programlarının 

bütünüdür.

SUNUŞ



Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği din, tarih, teşkilat ve fikriyat gibi disiplinler arası 

eğitimlerle programlanan akademiye, mülakatlardan başarılı olan sınırlı kontenjanda 

üniversite öğrencileri katıldı. Birbirinden değerli konukların destek verdiği akademiye 

Başkanımız İsmail Emanet, Bilal Erdoğan, Nurettin Yıldız, İhsan Şenocak, Yusuf Kaplan, 

Recep Şentürk, Ahmet Yiğitalp, Selim Seyhan, Mustafa Şen, İhsan Aktaş, Selim Cerrah, 

Salih Eğridere ve Osman Nuri Kabaktepe, Mustafa Yüksel, Fatih Coşar, Salih Eğridere, 

Yasin Bostancı ve Muharrem Güneş katıldı.

Ümmetin ihtiyaçlarına cevap verecek, sorumluluk alacak mücadele insanlarının 

yetişmesinden kuşkumuz yok, elhamdülillah. Allah (cc) yapacağımız 

çalışmaları kurtuluşumuza vesile kılsın. 

Suat KIR

TÜGVA Yükseköğrenim Koordinatörü



Bizim Şarkımız

Kırılırda birgün bütün dişliler,

Döner şanlı şanlı çarkımız bizim.

Gökten bir el yaşlı gözleri siler.

Şenlenir evimiz barkımız bizim.

Yokuşlar kaybolur çıkarız düze.

Kavuşuruz sonu gelmez gündüze.

Sapan taşlarının yanında füze,

Başka alemlerle farkımız bizim.

Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman.

Görürler nasılmış neymiş kahraman.

Yer ve gök su vermem dediği zaman,

Her tarlayı sular arkımız bizim.

Gideriz nur yolu izde gideriz.

Taş bağırda, sular dizde, gideriz.

Bir gün akşam olur, bizde gideriz.

Kalır dudaklarda şarkımız bizim.



Kendini din, teşkilat, tarih, kültür, siyaset başlıkları altında belirlenen temel 

konularda geliştirmek isteyen katılımcılara yönelik, doğa ortamında tertip 

edilen seminer, ders, kitap okuma ve stres atmaya yönelik sosyal aktivite 

programlarının bütünüdür. 

Yürüyüş, binicilik, okçuluk, tracking, paintball, koşu gibi spor aktiviteleri, 

çay sohbetleri, kamp ateşi eşliğinde söylenen ezgi ve marşların yanı sıra, 

alanında uzman kişilerden ümmetin temel meselelerini dinlediğimiz 

seminerler, Kur’an-ı Kerim ezberi çalışmaları, tecvit ve kıraat dersleri, İmam 

Nevevi Erbain dersleri, seçkin kitaplar üzerinden tahliller ve daha fazlası 

Aksiyon Akademi programında gerçekleşmektedir.

Yaz ve kış mevsiminde olmak üzere yılda 2 kere tertip edilen Aksiyon 

Akademisi’ne üniversiteli katılımcılar yoğun ilgi gösteriyor. Din, tarih, 

teşkilat ve fikriyat gibi disiplinler arası eğitimlerle programlanan akademiye, 

mülakatlarda başarılı olan sınırlı kontenjanda genç katılıyor.

Akademi süresince maneviyat odaklı verilen eğitimlerin yanında yeni 

dostlukların kurulduğu kamplara, sizlerde yer almak istiyorsanız internet 

sitemizden (www.tugva.org) konuyla ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. 
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Bu derste katılımcılarımızın Kur’an Kerim okuma becerisi 

geliştirilerek, kendi okuma seviyelerine göre gruplar 

oluşturulup, dersler düzenlenir. Katılımcılar, Kuran-ı Kerim 

ezberlemenin püf noktalarını ve ezberledikleri metinleri nasıl 

unutmayacakları konusunda bilgilendirilir. Her 6 katılımcımıza 

bir hocamız ders vermektedir. 

Kur’an-ı

Kerim Eğitimi



Her gün ikindi namazına müteakip, Fıkıh derslerimiz yapılmaktadır. 

Alanında uzman hocaların sunumları ve katılımcıların talep ettiği 

konular çerçevesinde dersler işlenir. Ders sonunda katılımcıların 

soruları cevaplandırılmaktadır.

Fıkıh

Sohbetleri



Kamp ortamında geçen program süresince 

açık hava etkinliklerine de zaman ayrılarak, 

katılımcıların stres atmaları sağlanmaktadır. 

Ormanda yapılan sabah yürüyüşünün 

ardından derslere başlanıp, kamp alanı 

çevresindeki macera parkuru ve spor 

kompleksinde okçuluk, at biniciliği, yüzme ve 

paintball gibi aktiviteler yapılmaktadır.

Sportif

Faaliyetler

Akademi süresince maneviyat odaklı verilen eğitimlerin 

yanında yeni dostlukların kurulduğu kamplara, sizlerde yer 

almak istiyorsanız internet sitemizden (www.tugva.org) 

konuyla ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. 





Kısa adı TÜGVA olan gençlerimizin fikir ve aksiyon karargâhı Türkiye 

Gençlik Vakfı’nın yaz kampında “derdi olan” kardeşlerimizle birlikte 

olduk. Gözlerden ırak kozalarını örebilmek için on günlüğüne Akfırat 

Ormanlık Alanı’ndaki Tuzla Belediyesi Gençlik Kampına kapanan bu 

kardeşlerimizle İmam Nevevi’nin “Erbau’n –Neveviyye”sini birlikte mütalaa ettik. 

Malumdur ki Allah Rasûlü’nün  “Benim sözümü işitip ezberleyen, sonra onu olduğu 

gibi başkalarına tebliğ edenin Allâhü Teâlâ yüzünü ağartsın.” şeklindeki duası ve Veda 

Hutbesi’ndeki, “Burada bulunanlar bulunmayanlara sözümü ulaştırsın.” talimatı Hadis 

İlminin doğup gelişmesine vesile olmuştur. “Ümmetimden dinin emirlerine dair kırk 

hadis ezberleyeni, Allâh Azze ve Celle fakihler ve âlimler zümresinde haşreder.” nebevî 

müjdesi de bu ilim içerisinde “Kırk Hadis” literatürünün oluşmasına vesile olmuştur. 

Abdullah bin Mübarek’ten İmam Nevevî’ye kadar onlarca âlim toplumun ihtiyaçlarını 

göz önüne alarak en önemli meselelerde bu tarzda eserler tedvin etmiş, ümmetin 

istifadesine sunmuşlardır. Şüphesiz ki bu eserlerin en meşhuru ve üzerine en çok şerh 

yazılanı ise İmam Nevevî’nin mezkûr eseridir. Her bireri İslam sarayının üzerine ibtina 

ettiği temeller mesabesinde olan ve özenle seçilerek kırk iki hadisten teşekkül eden bu 

eserden kırk hadis yazma ve ezberleme geleneğinin aslında nebevî solukları hayata 

hâkim kılma mücadelesi olduğu şuuruyla kana kana istifade ettik. 

İmam Nevevi Erbain Dersleri

40 Hadis Şerhi   Selim Seyhan



Ayrıca iki asırdır üzerimize ölü toprağı serpilerek Âlem-i İslam’ın her yönden kuşatıldığını 

konuştuk. Bu kuşatmayı yarabilmek için gençlerimizi bir an evvel canlandırmamız, 

heyecanlandırmamız gerektiğini, her gencin maziye bakarak ecdadından güç alması, 

enerji patlaması yaşayarak bir nehir misali çağlaması, kendini geleceğe ve ideallerine 

bağlaması gerektiğini aksi takdirde pusulasını kaybeden bir gemi misali vaktini ve 

enerjisini zayi edeceğini vurguladık. Medine-i Münevvere’nin etrafına hendekler 

kazarken bile İstanbul’un fethini müjdeleyerek ashabına özgüven aşılayan Allah 

Rasûlü’nün ümmeti olarak hayatımızda bedbinliğe yer olamayacağını ifade ettik.  

Sabahın erken saatlerinde kapılarına dayandığı Hayber’in önünde “Allah-ü Ekber,  

haribet Hayber/Allah en büyüktür, Hayber harab olsun!” diye kükreyerek Yahudilerin 

kalbine korku salan, en zor zamanlarda dimdik ayakta kalan Efendiler Efendisini 

konuştuk. “ Er meydanındaki sayhası yüz yiğitten yeğdir.” (Ahmed b Hanbel, Müsned) 

buyurarak övdüğü Ebu Talha misali düşmanın kalbine korku salan sayhalarımızla 

ormanları inleterek adeta er meydanı provaları yaptık.



Kitap Okuma ve 
Kitap Tahlilleri

Katılımcılar kitap okumak için her 

gün akşam namazından sonra yatsı 

namazına kadar kitap okuma fırsatı 

buluyorlar. Kamp içeriğine uygun olarak 

seçilmiş üç kitap katılımcılar tarafından 

kamp süresi boyunca okunmakta ve 

kitaplar tahlil edilmektedir. Yaz dönemi 

Aksiyon Akademi programımızda 

okunan kitaplar ise şunlardır; 

M. Ali Haşimi

Müslümanın Şahsiyeti 

Hasan el Benna

Davet Esasları 

Nurettin Yıldız

Dinimize Hizmetin İç Sorunları





Kudüs’ün niçin şuandaki durumda olduğunu ve 

Müslümanların niçin bu kadar güçsüz ve ezik 

kaldıklarını aslında Efendimiz SAV hadisinde 

çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Efendimiz 

(sav) buyuruyor ki: “Yakında milletler, yemek 

yiyenlerin (başkalarını) çanaklarına (sofralarına) 

davet ettikleri gibi size karşı (savaşmak için) 

birbirlerini davet edecekler.” (Orada bulunanlardan ) biri, “Bu o gün bizim azlığımızdan 

dolayı mı olacak?” dedi. Resulullah (sav), “Hayır, aksine siz o gün kalabalık fakat selin 

önündeki çerçöp gibi zayıf olacaksınız. Allah, düşmanlarınızın gönlünden sizden 

korkma hissini soyup alacak. Size de ‘vehn’i musallat edecek” buyurdu. Yine bir adam, 

“Vehn nedir, ya Resulallah?” diye sorunca, Hz. Peygamber, “Dünyayı sevmek ve ölümü 

istememektir” buyurdu. 

O halde zaaf ve güçsüzlüğün sırrı, dünyayı sevmek ve ölümden nefret etmektir. 

Ümmet içindekini değiştirdiğinde, dünyayı da en büyük derdi ve gayesi olmaktan 

çıkarıp ölüme aldırış etmediğinde, yüce Allah onu değiştirecek ve ona zayıflık yerine 

güç ve izzet; hezimet yerine de zafer ve otorite ihsan edecektir. 

Pısırık Müslüman, dinden çıkmış Müslüman değildir ama Muhammed aleyhisselamın 

Kudüs davamız
Suat KIR



davasını kıyamete kadar taşıyacak olanlar, Ümmeti Muhammed’in şerefini ve izzetini 

taşıyacak olanlar; Kudüs hayranı olanlardır, Kudüs aşığı olanlardır, Kudüs’ü ve Mescid-i 

Aksa’yı dava edinenlerdir.

Bugün burada Arapların Filistin’ini konuşmuyoruz. Mirac’a çıkılan yeri konuşuyoruz. On 

üç yıl İslam’a kıble olan merkezi konuşuyoruz. Filistin’i konuşmuyoruz. Filistin başka bir 

yer. Filistinliler başkaları. Biz, eğer Kur’an’ın her ayetinden mesulsek ve eğer Resûlullah 

sallallahu aleyhi ve sellemin din olarak tatbik ettiği her şey bizi de imanımızdan dolayı 

ilgilendiriyorsa Kudüs imanımızdır. Mescid-i Aksa eskimemiş ilk kıblemizdir. Kudüs, 

Âdem aleyhisselamdan beri on binlerce peygamberin hayali ve rüyasıdır. Resûlullah 

sallallahu aleyhi ve sellemin de rüyası olduğu için ölüm döşeğinde olduğu hâlde 

daha dikkatli olur, daha heyecanlı olur diye gencecik bir sahabi olan Üsame’ye teslim 

ettiği ordusuyla onu Kudüs’e yönlendirdi. O, bütün peygamberlerin ortak mirasıdır. 

Süleyman aleyhisselamın da, Davud aleyhisselamın da mirasıdır. Musa aleyhisselamın 

da hayali ve mirasıdır. Yahudilerle onlarca yıl uğraştıktan sonra Yahudilerin hıyaneti 

yüzünden Mescid-i Aksa’ya, Kudüs’e ulaşamadan öleceğini anlayınca Allah’tan ilk defa 

ve son defa gerçekleşecek bir ricada bulundu: “Bari ben öldükten sonra naaşımı Kudüs 

topraklarına ulaştır Ya Rabbi.” dedi. Ölmüş peygamberlerin bile hayalidir Kudüs.

Bir mü’minin bu heyecanla Mescid-i Aksa’ya sahip çıkması başka şey. Hacca giderken 

uğrayacağı camilerden birisi olarak görmesi bambaşka bir şey. Bu iman meselesi, 

sevda meselesi. Kıyamete yakın Taife-i Mensura’dan olmak veya kınayıcılardan olmak 

meselesidir. Allah bu ruhla yaşamayı, bu ruhla orada cihat etmeyi, cihadın arkasında 

durmayı hepimize müyesser kılsın.



“Dünyadaki savaşların, açlığın, sömürünün, yoksulluğun, işsizliğin, 

terörün, çifte standartların, baskı ve korkunun asıl nedeni nedir?” 

sorusu ile yaptığımız beyin fırtınasından sonra konferansımıza 

geçiyoruz.

Dünya’da bir sistem var sonuçları bunlar ise Türkiye’de nasıl bir 

sistem var? Hükumetin, bürokratik olan anayasal kuruluşlarla 

kıyaslandığında gücü ve etkinliği hangi düzeydedir? Her 

topluluğun bir sistemi olacağı gibi her sisteminde etkisinde 

olduğu bir medeniyet ekseni vardır. Sistemler böyle oluşumlara 

bağlıdır. Hükumetleri kontrol altında tutmak için kurulmuş 

bağımsız, bürokratik olan anayasal kuruluşlar ve bu kurumlarla 

birlikte sistem kurumlarının yanında hükumet dediğimiz kavram 

ise koca bir bütün içerisinde küçücük bir alana sıkıştırılmış irade 

olarak kalıyor. Hükümet her şeye karar veren dediğim dedik 

bir irade asla değildir. Var olan bu sistem tamamen medeniyet 

ekseninde gelişen siyaset anlayışına bağlıdır…

Medeniyet Ekseninde Siyaset 

Anlayışımız  Ahmet Yiğitalp



“Her topluluğun bir sistemi olacağı gibi her sisteminde 
etkisinde olduğu bir medeniyet ekseni vardır.”



Konu yarınlar olunca tabi ki bir milletin en büyük güvencesi 

gençleridir. Eğer konu gençlerle ilgili olursa gençlerden yana 

olacak listenin en başını çekenlerden biridir Mustafa Şen 

ağabeyimiz. 

Ülkemizin içinden geçmekte olduğu bu hassas ve çalkantılı 

dönemde en büyük mücadele unsurunun gençlik olduğuna 

inanıyorum. Milli İradeye karşı darbeye teşebbüs eden üniformalı 

teröristler her şeyi hesaplamışlardı. TBMM, TRT, MİT, 15 Temmuz 

Şehitler Köprüsü ve FSM köprüsü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 

bombalanıyor veya işgal ediliyordu. Gözü dönmüş alçaklar 

acımasızca saldırıyor ölüm yağdırıyorlardı milletin silahıyla, 

tankıyla, uçağıyla; milletin meclisine, milletin kendisine... Bu 

aziz millet Milli İradeye sahip çıktı, iradesine kastedenleri yerle 

yeksan etti. Cumhurbaşkanımızın “Gün birlik günüdür. Gün 

birlikte Türkiye olma günüdür.” çağrısına her Türkiye genci 

kulak verip meydanlara çıktılar, Allah hepsinden razı olsun. Bu 

millet gençlerimiz var oldukça geleceğe umutla bakacaktır…

Darbeden Günümüze

Mustafa Şen



Gün birlik günüdür. 

Gün birlikte Türkiye 

olma günüdür.



Bir ülkenin, devletin veya bir teşkilatın gelişmişliğini 

gösteren her ne kadar unsur varsa bu unsurların 

en başı insandır. İnsan unsuru ne kadar sağlamsa, 

ne kadar ahlak, karakter, eğitim kapasitesi yüksek 

olursa bozuk olmazsa, bu yüksek ve bozuk olmayan 

unsurlarla kurulacak resmi ve gayri resmi teşekküller 

verimli olacağından emekler, masraflar ve zahmetler 

hiçbir zaman boşa gitmeyecektir. Bu yüzden davası 

İslam olan bir kişi teşkilatını; Allah rızasını gaye 

edinen, bu gaye üzerine binaen faaliyetler planlayan, 

planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için 

belirli bir sistematik, hiyerarşi ve düzende çalışmayı 

hedefleyen nitelikli, eğitimli ve ahlak sahibi yeterli 

sayıdaki insan topluluğunu oluşturmak üzere 

kurması gerekir. İşte bu düstur üzere kurulacak 

bir teşkilat gerçek manada bir usule ve esasa göre 

kurulmuş olacaktır…

Teşkilat Usul ve Esasları ve

Nasıl Teşkilatlanılır?

Mustafa Yüksel



Günümüzde ki gençlik hareketlerinin neredeyse 

tamamının asıl kurucularından biridir Hasan El 

Benna. Peki, Hasan El Benna kimdir? Genç yaşta 

İslam dinini Dünya’nın her yerine götürmeyi 

kendine dert edinmiştir. Şehadetine kadar İslam 

yeryüzünün her yerinde yaşansın diye canını, 

malını, evini hiçe sayarak davası için yorulmadan 

bıkmadan usanmadan ömrünü adamıştır. 22 yaşında 

Arap dünyasının en eski, en etkili ve en büyük 

İslâmî hareketi olan İhvan-ı Müslimin (Müslüman 

Kardeşler) teşkilatını kurmuştur. İhvan-ı Müslim’in 

teşkilatını kurarken tek gayesi İslam dininin özgürlük, 

bağımsızlık ve hakimiyetten daha azına razı 

olmadığını Dünya’ya öğretmek olmuştur. Devlet 

İslam dini temelinde teşkilatlanmalı, İslam hukuku 

geçerli kılınmalıydı. İhvan-ı Müslimin (Müslüman 

Kardeşler) toplumun ahlakı ve eğitimini İslam 

ilkelerine göre yönlendirilmek, toplumsal eşitsizlik ve 

adaletsizliklere son verilmek için kurulmuştur. 

Hasan El Benna

Salih Eğridere



İngiltere’nin Hindistan’ı işgal etmesiyle birlikte Hindistan’ın bir daha birleşmeyecek 

bağları İslam Dünyası’ndan kopmuştu. Nakşi şeyhi Mevlana Halidi Bağdadi İngilizlerin 

çabasının sadece Hindistan’la sınırlı kalmayacağını gelecekte tüm dünya üzerinde 

hâkimiyet kurma telaşına düşeceğini öngörmüştür. Ve başta Osmanlı olmak üzere tüm 

İslam coğrafyasını İngiltere’nin haksız mücadelesine karşı uyarmıştır.  Batı sömürgesine 

karşılık devlet büyükleri ve toplumun ileri gelenleriyle görüşmeler yaparak siyasi 

anlamda da bu uyarının dikkate alınmasını sağlamıştır. Bağdadi’nin yaydığı fikirler ile 

Abdülhamid İslamcılığı ile kesişerek söz konusu niyetlerin gerçekleşmesini engellemek 

amacıyla mücadeleye devam edildi. Osmanlı’nın son yüzyılında yaygınlaşan batı 

etkisindeki fikirler üç akımın çıkmasına sebep oldu; Osmanlıcılık, Türkçülük ve 

İslamcılık…

Namık Kemal’den Enver Paşa’ya, Sultan Abdülhamid’den günümüze kadar gelen 

birçok fikir ve siyaset adamı bu tartışmaların gölgesinde yetişmiş, onlarca düşüncenin 

bu arada “İslamcı” olarak nitelenen akımların temelleri bu dönemde atılmıştır…

Türk İslamcılığının Kökleri

İhsan Aktaş





Cemaat ne demektir? Yıllardır cemaat kavramı hep yanlış yansıtıldı. Tek başına kalsan 

bile hak üzere olmandır cemaat. Bir kalabalığa veya topluluğa dâhil olman değil bir 

hakikatin kavgasını yürütmektir cemaat. Kendimizi bir iktidara ait görmeyip kendimizi 

bir davaya ait görmemizdir cemaat. Ve bu ancak güçlü bir teşkilat yapısına sahip 

olmaktan geçer. Nitekim insanız topraktan geldik. Teşkilat içinde mevki, makam ve 

güç benzeri kavramlar teşkilat hastalıklarına sebep olmaktadır.

Kibir, Ertelemek, Lafcılık, Suizan, Dedikodu, Gerçeği Gizleme, Acelecilik, Reklamcılık, 

Taassup, Tefrika, Tembellik, Önde Olma Lider Kalma, Erken Emeklilik, Hizmet ve Aile 

Dengesi gibi teşkilat içinde oluşabilecek hastalıklar nasıl tespit edilir? Nasıl engellenir? 

Hastalığa yakalanılmış ise nasıl bir tedavi yöntemi uygulanır? 

Teşkilat Hastalıkları ve Tedavi 

Yöntemleri Selim Cerrah





Genç kuşaklarını ihmal eden toplumlar, geleceklerini imha ederler. O yüzden en hayatî 

meselemiz genç kuşaklarımızı korumak, koruyabilmek. Şunu asla unutamamalıyız ki; 

insanlığın önünü açacak, fikir, sanat, ahlâkta büyük öncüler yetiştiremeyen toplumlar, 

bırakınız büyük atılımlara imza atmayı, varlıklarını bile sürdürmezler!

Peki Nasıl Bir Gençlik?

Dünyanın ayartıcı nimetlerini elinin tersiyle iten, hayatını, hakikate gebe insanlığın 

“susuzluğu”nu giderecek “ırmakları” akıtmaya  vakfeden bir gençlik... 

Rahmet Elçisi”nin yolunu yolu bilecek, başka bütün yolları elinin tersiyle iterek 

hakikatin izini sürecek bir gençlik...   

İnsanlığın sorunlarıyla hemdert olan, Müslümanların sorunlarıyla hemdost olan, 

Ülkesinin sorunlarıyla hemhâl olan bir gençlik. İnsanlığın sorunlarını mesele edinen, 

hakikatten süt emen, fikir, oluş ve varoluş çilesi çeken bir gençlik!

Unutmamalıyız ki yarınlar bugünlerinden vazgeçebilenlerin eseridir…

Özlenen Gençlik

Yusuf Kaplan





Bugünü anlamak ve yorumlayabilmek için 

tarihin ve kavramların derinliklerine inmemiz 

gerekmektedir. 21. Yüzyıl tabiriyle “her vizyon ve 

misyon sahibi”, kendi öz kültürümüzdeki tabirle 

“her dava ve feraset sahibi” insan geçmişinden 

ders alarak geleceğine yön verir. 

Türkiye Gençlik Vakfı olarak beş temel kavram 

esasımızdır: Ahlak, Adalet, Birlik, İyilik ve Özgürlük

Ahlak anlayışımızın temelini Resulullah’ın (sav) 

sünneti oluşturmaktadır. Güzel ahlak, insanlara 

kendimizi güzel göstermek demek değildir. Rabbimizin razı olduğu üzere yaşamak 

demektir. İnsanların kalplerini kırmayacağız. Zira “kalp Çalap’ın tahtıdır”. Ama insanları 

kırmamak için Rabbimizin emir ve yasaklarını da asla çiğnemeyeceğiz.

Adalet anlayışımızın temelini herkese aynı davranmak demek değil, haklıya hakkını 

vermek anlayışı oluşturmaktadır. Bütün insanlara yaratıldığı fıtrat üzerine davranmak 

demektir. Bizim anlayışımızda adalet yalnızca Müslümanlara değil, her dil, din, ırk ve 

kimlikteki insanlara karşı da hüküm sürer. Mazlumun kimliğine bakılmaz.

Kavramlarımız
Fatih Coşar



Birlik anlayışımızın temelini ülkemizin her karış toprağından,  köyünden, kasabasına, 

ilçesinden, şehrine kadar, 80 milyonu barındıran ve ardından sınırların da ötesinde, 

İslam’ın 14 asır boyunca bağladığı, yedi kıtadaki Müslümanları kucaklayan bir anlayış 

ile 1,5 milyar insanı yeniden İslam’ın ipi ile bağlayıp, kalan 5,5 milyar insana, Rabbimin 

emir ve yasaklarını ulaştırmanın derdi oluşturmaktadır. Dış alemde çeşitli kurum ve 

kuruluşlarla birlik kurmaya çalışırken, iç alemimizde kardeşlerimizle çatışmayacağız. 

Düşmanlığımızı kardeşlerimize karşı değil, içimizdeki düşmanlık duygusuna karşı 

kullanacağız.

İyilik Anlayışımızın temelini insanların birbirlerine karşı tahammülsüzlüklerinin arttığı 

bir dönemde, yeryüzünde yayılan bütün kötülüklerin karşısında durulması, inancının 

gereği olarak sabır, hoşgörü, tebessüm ve insanlara zarar verecek şeylerin engellenmesi 

oluşturmaktadır.

Özgürlük anlayışımızın temelini sarayda şehvetin esiri olmaktansa zindanda Yusuf 

olabilmek, zalimin karşısında sessiz olmaktansa, idam sehpasında İskilipli Atıf olabilmek, 

büyük bir kalem şövalyesi olan Necip Fazıl gibi, sistemin şairi olup dilini bağlamaktansa, 

Hakkın şiarı olup dilleri bağlayabilmeyi tercih edebilmek oluşturmaktadır.

ADALET AHLAK BIRLIK ÖZGÜRLÜKIYILIK



Bir teşkilatçının sosyal hayatından bahsedecek olursak bizim aklımıza gelenden 

çok daha uzak bir hayatla karşılaşıyoruz. Teşkilatçı ne gereğinden  fazla uyur ne de 

gereğinden az, uykusunu bir gaflet kaynağı yerine bir nimet olarak kullanır.., Teşkilatçı 

ne bir yere geç kalır ne de vaktinden erken orda olur tam vaktinde ordadır. Teşkilatçı 

adam için boş vakit yoktur, sırf kendisi için yaşayan kimse zevk içinde yaşayabilir. 

Fakat küçük olarak yaşar ve küçük olarak ölür çünkü o kendine dert edinmiş olduğu 

davası için hiç durmadan koşar koşar koşar... O koşmaktan yorulmaz koşmak ondan 

yorulur artık.. İşi vaktinden çok olan, nefsiyle savaşarak ruhunu, vechini, nefsini ve 

iradesini Allah’a teslim eden adamdır o. Teşkilatçı imanını her zaman güçlü tutar. 

Fedakârlıklarının hesabını tutan insanlar bu davayı yürütemezler. Bu dava bağlılarından 

o kadar çok fedakârlıklar ister ki insan ancak yaptıklarını hemen unutursa bu istekleri 

göğüsleyebilir. Dava adamının bütün tehlikeler karşısındaki tek azığı, tek cephanesi de, 

yalnız Allah’ın rızasını amaçlayan, O’nun vereceği ödülden başka hiçbir şeyde gözü 

olmayan sabırdır. Sabır, cihattır. Allah’ı anmak ise hemen hemen her durumda sabrın 

ayrılmaz yoldaşıdır. Bir eline Ay’ı bir eline Güneş’i verseler Dünya’yı önüne serseler bu 

yoldan vazgeçmeyendir. Hatta gerçek dava adamı bu yoldaki özverilerini hiç aklına 

bile getirmemelidir. O kadar kendini Allah’a adamış olmalıdır ki, bütün emeklerini ve 

gayretlerini yüce Allah’ın  kendine yönelik lütfu ve bağışı olarak algılamalıdır.

Teşkilatçının Sosyal Hayatı 

Nasıl Olmalıdır Salih Eğridere





Buhari ve Müslim’in Hz. Ebu Hureyre’den ortak rivayet etikleri bir hadisi şerifte 

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (as) “Yedi sınıf insan vardır ki; Allah 

Teâlâ onları hiçbir gölgenin bulunmadığı (mahşer) gününde Arş’ın gölgesinde 

gölgelendirir. (Bu Gölgelenecek kimseler şunlardır). Adaletli yönetici, Allah’a ibadetle 

büyüyen genç, kalbi camilere bağlı kimse. Allah için birbirini seven, bu uğurda bir 

araya gelip bu sevgi ile ayrılan iki kimse. Mevki sahibi olan güzel bir kadın tarafından 

birlikte olmaya çağırıldığı halde, (Ben Allah’tan korkarım) cevabı ile karşılık veren kimse. 

Sağ elinin verdiği sadakayı sol eli görmeyecek şekilde gizli sadaka veren kimse, tenha 

yerde Allah’ı anarak gözleri yaşla dolup taşan kimse” şeklinde buyurmuştur.

Dersimizde; Teknolojinin cazibesine kanmayan, kullanan ama kullanılmayan, ufuklara, 

ötelerdeki diyarlara, kendisini Allah’ın kulu, ümmetini ailesi, ümmetine hizmeti de 

cihat olarak bilen, umut yüklü, heyecanlı, sabırlı, basiretli mü’min genç olmak neyi 

gerektirir? Bütün insanların gençlik sebebiyle başlarına gelecek İslam dışı durumlarda 

nasıl davranmamız gerektiğini öğreniyoruz. Bir anlık çıkar zevk ve duygular için ebedi 

hayatımızı tehlikeye atmamalıyız. İlk bakışta işler aleyhimize gibi gözükse de uzun 

süreçte doğruluğumuz ortaya çıkacak, dünyada itibar izzet ve erdem kazanacağımız 

gibi ahrette ise Cenabı Allah’ın mükâfatını kazanacağız…

Arşın Gölgesindeki Genç 

Konferansı Nurettin Yıldız





İslamcılık kavramlaştırmasının kendisi, bizatihi modernist bir yaklaşımdır. Geçtiğimiz 

asırda yaşanan çöküş neticesinde İslam’ın görünürlüğüne eğitimde, siyasal ve sosyal 

hayatta bir savaş açıldı. İslam sadece küçük bir alana hapsedilmeye çalışıldı. Buna 

tepki olarak doğan Müslümanın Müslümanca bir yaşam tarzı ile sosyal hayatta yer 

alabilmesi isteği bir hak bunu elde etmek ise en asli görevidir. Bundan dolayıdır ki 

‘’İslamcılık’’ kavramlaştırması ile İslam’ın bir ideoloji olmamasından dolayı sorunumuz 

vardır. 

Kaynaklarımız Kuran ve sünnettir. İslam ve Müslüman gibi iki kavram varken bizi 

tanımlayacak başka bir kavrama ihtiyacımız yoktur. 

İslam tektir. Bunun haricinde ki fundemental, ılımlı veya aşırı gibi yakıştırmalar 

ve adlandırmalar bizim sahipleneceğimiz ve bizi tanımlayacak kelimeler değildir. 

Kimliğimiz tektir ve bu kimliğimiz hayatın bütünün de bizimledir. Amacımız; İslam’ın 

temsilcisi değil hizmetçisi olmak hedefimiz ise Allah ile kul arasında ki bütün engelleri 

kaldırarak salih amel işlemektir…

İslamcılık

Osman Nuri Kabaktepe





Zaten her Müslüman çocuk İbrahim olarak doğar. Mesele 

Zamanın İbrahim’i olabilmek. Yani Eşin Hacer olacak oğlun 

İsmail. Derdin Allah için olacak. Allah için çıkacaksın her 

yola. Allah’a verdiğin söze sadakat göstereceksin. Zalimlerin 

karşısında İbrahim aleyhisselam gibi duracaksın. Tıpkı 

en olmazla en olur karşı karşıya geldiğinde Hz. İbrahim 

aleyhisselamın yaptığı gibi…

En olmazla en olur karşı karşıya… Hz. İbrahim aleyhisselam 

mevcut inançların yanlış olduğunu söyleyip onlarla 

mücadeleye başlayınca sadece mevcut yönetim değil, halkın 

çoğu, ailesi hatta babası kendisine düşman haline geldiler. 

Fikirlerinden ve yürüttüğü mücadeleden de caydırmayı 

başaramayınca kendisini ateşle dolu bir çukura atmaya 

karar verdiler. Fakat yüzyıllardır dilden dile anlatılan mucize 

meydana geldi ve ateş Hz. İbrahim’e aleyhisselam zarar 

vermedi. Her şeyi yakan ateş Hz. İbrahim’in aleyhisselam 

sadece ellerindeki kelepçeleri yakabildi. İlahi kudret, mümin 

yürekler adına eşyanın hükmünü değiştirdi; İman küfre, aşk akla 

Zamanın İbrahimleri Olmak 

İhsan Şenocak



meydan okudu. Semaya doğru yükselen ateş 

arasında gerçekte Hz. İbrahim’in aleyhisselam 

adı yüceldi. Hz İbrahim aleyhisselam ibadetini, 

imanını, kulluğunu münafıklara, münafıkların 

putlarına karşı korkusuzca ayakta durarak 

gösterdi. Hiçbir münafığa boyun eğmedi. 

Şimdi ise ibadetin yeri kulluğun yeri o tankların 

önünde ‘Allahu Ekber’ demekti. Dün minareden 

‘Allahu Ekber’ demekse kulluk şimdi meydan 

yerinde tankların önünde ‘Allahu Ekber’ 

demenin yeri ve mekânı orasıdır. 

“Gerçek şu ki, İbrahim (tek başına) bir 

ümmetti; Allah’a gönülden yönelip itaat eden 

bir muvahhitti ve o müşriklerden değildi.” 

(16/NAHL-120). İbrahim olarak doğduktan 

sonra İbrahim olarak ölebilmeyi hocamızdan 

dinliyoruz..

“Gerçek şu ki, İbrahim 
(tek başına) bir 

ümmetti; Allah’a 
gönülden yönelip itaat 

eden bir muvahhitti 
ve o müşriklerden 

değildi.”

(16/NAHL-120).



Medeniyet ilk defa Müslümanlar tarafından bir 

bilimin konusu haline getirilmiştir. Bunu ilk yapan 

da Farabi olmuştur. Tabi o felsefi bir perspektiften 

meseleyi el almıştır ve daha çok medeniyetin nasıl 

olması gerektiği hususu üzerinde durmuştur. 

Medeniyette modernleşme süreci ve batılıların 

medeniyet anlayışı nedir? Günümüzde nasıl bir 

medeniyet anlayışına sahip olmalıyız? Müslüman 

olarak nasıl bir medeniyet vizyonumuz olmalı? Farabi 

ve İbn-i Haldun’a göre medeniyet nedir? 

İslam medeniyeti tarihi süreklilik arz eder. İslam bir 

isnat medeniyetidir. Bizim medeniyetimiz nesilden 

nesile isnat zinciriyle oluşur. Bu dersimizde İslam 

medeniyetinin geleceğini nasıl inşa edebileceğimizi 

öğreniyoruz…

Medeniyet Nedir?

Recep Şentürk



“Ne yaptıysam Allah rızası için yaptım” - Necmettin Erbakan

Sinop Kadı Vekili Mehmet Sabri ile Kamer Hanım’ın oğlu olarak dünyaya 

geldi Necmettin Erbakan. Türk siyasetçi, mühendis, akademisyen, Türkiye 

Başbakanı; Başbakanlık görevini 28 Haziran 1996 ile 30 Haziran 1997 

tarihleri arasında sürdürmüştür. Başbakanlık görevi süresince yalnızca 

Türkiye’deki memleket evlatlarını değil, İslam Âleminin ve yeryüzündeki 

tüm Müslümanların saadeti bakımından da ne kadar büyük bir sorumluluk 

taşıdığının bilincindeydi. Hiç bir zaman seçimler için değil sadece gelecek 

nesiller için çalışmıştır. Buradaki satırların yetmeyeceği gibi dersimizde 

de süremiz yettiği kadar Erbakan hocamızı dinliyoruz Yasin Bostancı 

ağabeyimizden…

Erbakan

Yasin Bostancı



İslam Dünyası ilk emirle başlayan ve bugüne kadar devam eden, büyük kavgalara 

sahne olmuştur. Ebu Cehil zihniyetine karşı başlayan bu mücadele, Haccac-ı Zalime 

karşı devam etmiş, Bizans sınırlarına kadar büyüyen İslam toprakları, Viyana kapısına 

dayandığında, bütün Haçlı zihniyetini karşısında bulmuştur. İşte bizler bütün bu 

fitnelerin karşısında her daim Rabbimin ipine sımsıkı sarılarak kurtulmuş ve dini 

mübini yedi düvele yaymışız. Ne yazık ki bizi zulme karşı diri ve kararlı tutan ümmet 

bilincimiz böyle devam etmemiştir. Tarih sahnesine baktığımızda; Hz Ömer’in (r.a) 

vefatıyla başlayan ayrılık fitnesi, her zaman ve zeminde farklı boyutlarda neşvü nema 

bulmuştur. İslam’ın bayraktarlığını yapan Selçuklu Devleti ümmet bilincinde mücadele 

verirken, Osmanlı bu mücadeleyi en üst seviyeye kadar getirmiştir. Fakat ne acıdır ki; 

1789 yılında başlayan fitne, Fransa tekelinde kalmamış, Balkanlara, Kafkasya’ya, Mısır’a, 

Filistin’e, Arabistan’a kadar yayılmış ve başlangıçta “bağımsızlık” çığlıkları, daha sonra 

İngiliz sömürgeciliğine dönüşmüştür.

Ve bütün bunların sonucu olarak; bugün son asrın en zalim ve en sinsi darbesine 

maruz kalan Mısır, Orta Doğu’daki acımız; Filistin, ya da Balkanlarda kalmış mazlum 

Bosna coğrafyası, yıllardır süren Suriye’deki zulüm, ya da Irak, Tunus, Libya… Asya’nın 

bağrındaki Arakan, okyanusun ortasında susuzluktan ölen Somali… Zulmün müşahhas 

bir örneği olan Çin’in zulmüne maruz kalan; Doğu Türkistan… Ve son yıllarda dirilişin 

Ümmet Bilinci

Fatih Coşar



emarelerini gösteren, geçtiğimiz asır içinde; işgâl ordularının bile yapamayacağı bir 

cinayetle, madde plânında kurtarıldıktan sonra ruh plânında ebedî helâke mahkûm 

edilen, bütün bunlara rağmen Çanakkale’nin ve Malazgirt’in asil ruhunu taşıdığını 15 

Temmuz gecesi cümle aleme gösteren Türkiye…

İşte ümmet coğrafyasının bu acı tablosunu, yepyeni ümitlerle yeşertecek reçete 

ümmet bilincine sahip olmaktır.



İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Gazze 

Hareketi’nin organizasyonu ile İsrail 

ablukasındaki Gazze’ye yardım götürmek 

üzere bir grup, Mavi Marmara gemisi ile 

birlikte yola çıkmıştı. Muharrem Güneş 

de o gemideki mücahitlerden biriydi. 

İsrail askerlerinin saldırısı sonucu gazi 

oldu. Konferansa geçmeden önce Mavi 

Marmara’da yaşananları tüm gerçekliğiyle 

dinliyoruz.

Kur’an-ı Kerîm, Allah’ın insanlara indirdiği mükemmel ve son Mukaddes Kitaptır. Kur’an, 

son Peygamber Hz. Muhammed’e (sav) Cebrâil (as) tarafından vahiy yoluyla indirilmiş 

ve ondan tevatür yoluyla nakledilerek günümüze kadar gelmiştir. Duâ, kulunun 

Allah Teâlâ’ya karşı uygulaması gereken, kulluk vazifesini yapma şeklidir. Duâ, Allah’a 

yalvararak muradını istemektir. Duâ mü’minin silâhıdır. Dînin temel direklerinden 

biridir. Kulun Allah’a sığınma ve yakarışını, yardımını ve affını dilemesini ifade eder…

Kur’an ve Duâ

Muharrem Güneş



RAKAMLARLA

AKSİYON AKADEMİ



 8 Ağustos 9 Ağustos 10 Ağustos 11 Ağustos 12 Ağustos 13 Ağustos 14 Ağustos 15 Ağustos 16 Ağustos 17 Ağustos 18 Ağustos

05.00-05.30 S a b a h  N a m a z ı  

05.30-06.30 K u r ’ a n  E z b e r i

06.30-07.30 S a b a h  Y ü r ü y ü ş ü

07.30-09.30 D i n l e n m e

09.30-10.30 K a h v a l t ı

10.30-11.30
Kudüs

Davamız / Suat Kır

Varoluş
Nedenimiz ve TÜGVA 

/ İsmail Emanet

Teşkilat Usul ve Esasları 
ve Nasıl Teşkilatlanılır?/ 

Mustafa Yüksel

 Bilal Erdoğan / Vakıf 
Bilinci 

Kavramlarımız / Fatih 
Coşar

Nurettin Yıldız 
Büyük Doğu / İhsan 

Şenocak

Milli Gençlik Vakfı Tec-
rübesi / Osman Nuri 

Kabaktepe

Medeniyet Nedir / Recep 
Şentürk

Ümmet Bilinci / Fatih 
Coşar

Kamp
Değerlendirmesi

11.30-12.00 D i n l e n m e

Kamp Alanından Çıkış
12.00-13.30

İmam Nevevi Erbain 
Dersleri / 40 Hadis 

Şerhi - Selim Seyhan

İmam Nevevi Erbain 
Dersleri / 40 Hadis 

Şerhi - Selim Seyhan

İmam Nevevi Erbain 
Dersleri / 40 Hadis 

Şerhi - Selim Seyhan
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İmam Nevevi Erbain 
Dersleri / 40 Hadis Şerhi - 

Selim Seyhan

13.30-14.30 Ö ğ l e  N a m a z ı  /  Ö ğ l e  Ye m e ğ i

14.30-15.30 Tecvid Kıraat Dersleri Tecvid Kıraat Dersleri Tecvid Kıraat Dersleri Tecvid Kıraat Dersleri Tecvid Kıraat Dersleri Tecvid Kıraat Dersleri Tecvid Kıraat Dersleri Tecvid Kıraat Dersleri Tecvid Kıraat Dersleri Tecvid Kıraat Dersleri

15.30-16.00 D i n l e n m e

16.00-17:10
Siyaset Anlayışımız / 

Ahmet Yiğitalp
Tek Parti Dönemi       / 

Mustafa Şen
Milliyetçilik /  İhsan 

Aktaş

Teşkilat Hastalıkları ve 
Tedavi Yöntemleri / Selim 

Cerrah

Özlenen Gençlik / Yusuf 
Kaplan

Hasan el Benna / Salih 
Eğridere

Bu Zamanın İbrahimleri 
Olmak / İhsan Şenocak

İslamcılık / Osman Nuri 
Kabaktepe 

Necmettin Erbakan / Yavuz 
Baysan

Kur’an ve Dua / Muarrem 
Güneş

17:10-17:50 İ k i n d i  N a m a z ı  /  F ı k ı h  v e  A k a i d  S o h b e t l e r i

17.50-19.15 S o s y a l  E t k i n l i k l e r

19.15-21.00 A k ş a m  N a m a z ı  /  A k ş a m  Ye m e ğ i

21.00-22.30
Kitap Okuma / M. Ali 
Haşimi - Müslümanın 

Şahsiyeti

Kitap Okuma / M. Ali 
Haşimi - Müslümanın 

Şahsiyeti

Kitap Okuma / M. Ali 
Haşimi - Müslümanın 

Şahsiyeti

Kitap Okuma / Hasan el 
Benna - Davet Esasları

Kitap Okuma / Hasan el 
Benna - Davet Esasları

Kitap Okuma / Ha-
san el Benna - Davet 

Esasları

Kitap Okuma / Nurettin 
Yıldız- Dinimize Hizmetin 

İç Sorunları

Kitap Okuma / Nurettin 
Yıldız- Dinimize Hiz.İç 

Sorunları

Kitap Okuma / Nurettin 
Yıldız- Dinimize Hiz. İç 

Sorunları

Kitap Okuma / Nurettin 
Yıldız- Dinimize Hiz. İç 

Sorunları

22.30-23.00 Y a t s ı  N a m a z ı

23.00- İ s t i r a h a t
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AKSIYON AKADEMI KATILIMCI YORUMLARI

ÖMER ÇELİK 

Aksiyon Akademi, hayata yeni bir pencereden bakmama vesile oldu. Kampın içeriği 

gerçekten çok iyi hazırlanmıştı. İhsan Şenocak, Nureddin Yıldız, Bilal Erdoğan ve gelen 

değerli ağabeylerimizle samimi bir havada hasbihal etme fırsatı bulduk. Özellikle 

Kuran-ı Kerim’i 10 gün gibi kısa bir sürede öğreterek, bize ders veren Mustafa Hoca’nın 

bana verdiği eğitim, hayatımda dönüm noktası oldu. Diğer hocalarımızın da Mustafa 

Hoca’dan aşağı kalır yanı yoktu. Tekrar tekrar yaşamak isteğim bir kamp geçirmemize 

vesile oldular. Sosyal etkinlikler de ayrı bir güzeldi tabi. :) Rabbim emeği geçen 

herkesten razı olsun... Tekrar katılmayı çok isterim :)

M. ENES KÖKDEMİR          

Bizler, bizim için vaktini ayırıp gelen büyüklerimizden bu davanın azizliğini ve bir 

insanın sahip olabileceği en büyük davanın İslam olduğunu öğrendik. Bulunduğumuz 

ortamda ümmet birliğini ve Müslüman’ın günlük yaşantısını birlikte tatbik ettik, 

gökyüzünde Allah’ın isimlerini yankılattık, kardeş olduk, Allah bu kampa vesile olanların 

kalplerine güç versin, hizmetlerini arttırsın...

MUHAMMED DURNA 

Aksiyon Akademi, sorumluluk sahibi, dert sahibi olmamızı öngören bir kamptı. Nitekim 

kampta edindiğim tüm dostlarımın gözlerinde bu ışığı gördüm. Dert, dava, takva ve 

irade sahibi dostlar edindiğim bir gerçektir. Biz bugüne kadar davamız için yürürken, 



bu değerli şahsiyetleri tanıdıktan sonra koşmamız daha çok koşmamız gerektiğini 

gördüm. Bu yolda samimi kardeşlerimin olması beni son derece mutlu etti. Bu değerli 

insanların bir araya toplanmasında emeği geçen hocalarımı, abilerimi ve kardeşlerimi 

kutluyor onlara başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.

ÖMER KORKMAZ 

Uzun yaz tatili planım açıkçası yoktu. Lakin üyesi de olduğum Kastamonu TÜGVA’nın 

Aksiyon Akademi Programı olduğunu öğrenene kadar. Bu programa başlarken hiçbir 

tereddüt yaşamadım. Çünkü biliyorum ki biz gençlere, gençliğin vakfı TÜGVA bir 

program düzenlerse, en güzelini ve en manalısını yapar ve öyle oldu. Gerçekten bunu 

tüm samimiyetimle söylüyorum; manevi feyiz boyutunda olsun, sportif faaliyetler 

bakımından olsun gerçekten çok güzel, çok eğlendirici geçti. Bazı şeyleri eğlenirken 

öğrendik. Bunun da üzerimizde çok kalıcı yanı oldu. Selim Seyhan Hocamızın 

doyumsuz İmam Nevevi’nin (R.A) 40 Hadis (Erbain) sohbetlerinden tutunda TÜGVA 

genel merkezi eğitici çalışmalarına kadar, sürpriz misafirlerinden (Bilal Erdoğan) 

Türkiye’nin de bildiği Diriliş Buluşmaları Hocalarından (İhsan Şenocak, Nurettin Yıldız) 

gibi hocalarımı eşsiz feyiz dolu sohbetleri gerçekleşti. Akademisyen-Yazar-Gazeteci 

Prof. Dr. Yusuf KAPLAN Medeniyet ve Din konuşmalarından kitap okuma ve tahlillerine 

kadar her manada bilinçlendirici bir yaz kampı geçirdik. Rabbim bu programları 

gerçekleşmesine vesile olan yetkililerimizden binlerce kez razı olsun. Gerek akait 

yönünden gerekse güncel bilgi anlamında dolu dolu bir kamp geçirdik ve TÜGVA’nın 

Aksiyon Akademi yaz kampına katılmanızı öneririm. En güzel yanıysa Türkiyemizin 

dört bucak yerinden arkadaşlıklar edinmek.



HALİL İBRAHİM  ÇITIR               

Aksiyon Akademi kampında Türkiye’nin dört bir yanından gelen, aynı yoldaki 

kardeşlerimizle birlikte olduk. Yalnız olmadığımı, ülkemde dava kardeşlerimin olduğunu 

gördüm. Birlikte 10 gün geçirerek, teşkilat usullerini, dini hassasiyetleri ve bir dava 

adamı nasıl olunur onu öğrendik. Bizlere emeği geçen abilerimizden Allah razı olsun. 

Tekrar katılmayı çok isterim.

SERHAT CANCAN 

TÜGVA Aksiyon Akademi olarak gerçekleştirdiğimiz kampımızda gerek kitap 

okumalarımız olsun, gerek macera parkuru, tırmanış, paintball, at binicilik, yüzme ve 

kamp ateşi faaliyetlerine katılmak olsun beni sosyal aktiviteler anlamında fazlasıyla 

memnun etti. Diğer bir yandan Selim Seyhan hocamızın bizlere öğrettikleri sayesinde 

attığımız her adımda Allah rızasını aramamız gerektiğini hayatımızı Sünnet-i Seniye 

ekseninde yaşamamız gerektiğini bir kez daha anladım. Kampta  bize heyecan katan 

kamp ateşi etrafında marşlar söyleyerek, birbirimize olan bağlılığımızı gördüm, dahası 

öyle güzel bir kardeşlik ortamında avazımızın çıktığı kadar bağırarak seslerimizin 

kısılmasına dahi aldırış  etmedik. İyiki bu kampa katılmışım dediğim noktalardan biri 

de birlik halinde hareket etmenin, teşkilat olmanın ne demek olduğunu idrak  ettim. 

Tevhit, Ümmet, Gayret, Vahdet, Ahlak şuurumuzu tazeledik. Kampta eğlenceli zaman 

geçirmenin yanı sıra güzel dostluklar edindik, orada başlayan muhabbetlerimizle 

sosyal medyadan da devam eden arkadaşlıklarımız var. Son olarak namazlarımızı 

cemaat olarak kılmamız ve sabah namazlarında da marşlarla kalkıp, güneşin üzerimize 



doğuşunu izlemekte bambaşka bir keyifti. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bir 

dahakine katılmak ümidiyle…

ÖMER FARUK KORKMAZ

Aksiyon Akademi sayesinde edindiğimiz dostlukların yanında ilmi ve hayati 

tecrübelerinden faydalandığımız hocalar, ufkumuzun açılmasına vesile oldular 

sayelerinde eksik olduğumuz tarafları görüp, onarma fırsatı bulduk, Allah bu programa 

vesile olan herkesten razı olsun. Vakfımızın çıktıkları yolda muvaffak olmasını Allah’tan 

niyaz ederim.

İBRAHİM  AVCI

Aksiyon Akademi kampında Aşure gibi her yöreden harmanlanmış memleketimin 

yürekleri iman ateşiyle yanan dava adamlarının toplandığı bu kamp, yüreklerimize 

büyük dava adamlarının şuurlarını yerleştirdi. İslam’ın temel taşlarını, hayatın nasıl 

yaşanması gerektiğini, imanı, gerçek cihadı öğrettiler. Bu kadar hareketli ve faal bir 

kampa katılma kısmetim hiç olmamıştı bana bunları yaşattığı için TÜGVA’ya teşekkür 

ederim.

HURŞİD ALAN 

Aksiyon Akademi kampı, güzel ülkem Türkiye’nin küçük bir modeli gibi her bölgeden 

güzel insanlarımızı bir araya getirdi. Kampımızın kilit kelimesi (kimsenin kalbi 

kırılmaması) idi. Güneş uyanmadan biz uyanıp, sabah namazı ve ardından Kuran-ı 



Kerim dersiyle güneşi karşıladık. Ardından hadis derslerimiz ve seminerler ile iman, 

İslam fikirlerimizi canlandıran sohbetler ve güneş bize elveda derken kamp ateşi 

etrafında paha biçilemez sohbetlerimiz tüm bölgelerimizden arkadaşlarla yapılan 

ortak programlar ile birleşip, barış içeresinde, birbirini anlayan, dinleyen ve nefsini 

başka nefislere tercih  eden küçük bir Türkiye oluştu. Birçok sosyal faaliyeti ile futbol, 

voleybol, at binme, paintbool, okçuluk havuz vb gibi faaliyetler ile spor ve sağlık dolu 

bir akademi. Çam kokulu ahşap kulübelerde daha önce hiç tatmadığımız rahatlıkta ve 

tatlılıkta bir uyku uyumak. Tüm bu aksiyon içerisinde nizam ve intizamın arkasındaki 

gizli kahramanlar hepinize sonsuz teşekkürler. Böyle güzel programların tekrarlanması 

dileğiyle, çünkü ancak yaşanınca anlaşılacak güzellikler bütünü.

ERSİN  DOĞAN                         

Hayatımızda belki bir daha göremeyeceğimiz insanlarla oturup çay içip, muhabbet 

etme şansımız oldu. Ülkenin dört bir yanından gelen kardeşlerimizle tanışıp, kaynaştık, 

kalıcı dostlar edindik. Çok özenle hazırlanmış bir eğitim programı gördük. Hayatımda 

hiç böyle dolu dolu faydalı olduğuna inandığım bir 10 gün geçirmemiştim. Aksiyon 

kampında bize böyle imkânlar sağlayan, bize arkadaş olan abilerime çok teşekkür 

ediyorum.

FURKAN ZAHİT GÜREŞÇİ         

Aksiyon Akademisi benim açımdan çok keyifli aynı zamanda çok verimli geçti. Nureddin 

Hoca, İhsan Hoca, Bilal Erdoğan ve yine birçok hocamızın katılımlarıyla çok faydalı 



bir kamp dönemi geçirdik. Dini konularda eksiklerimizi tamamladık. Aynı zamanda 

fıkıh, ilim ve sosyal aktivitelerle zamanımızı verimli bir şekilde geçirdik. Samimiyetimle 

söylüyorum katıldığım kamplar arasında en çok hoşuma giden TÜGVA’nın Aksiyon 

Akademisi idi. Bu programın hazırlanmasında ve kamp süresi boyunca bizimle 

ilgilenen başta Suat Kır ağabeyimiz olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı 

olsun. Ben bir kez daha TÜGVA’nın samimiyetini çok net bir şekilde gördüm, hissettim. 

Allah sizden razı olsun.
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