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TARİHÇE

1971 Yılında İstanbul’da, MTTB 50.
dönem Genel Başkanı Ömer Öztürk Tarafından Kuruluşu Tamamlanan Fatih Gençlik
vakfı; Milletimizin Tereddütsüz Güveni,
Yarım Asra Yakın Tecrübesiyle; Eğitim,
Yurt, Burs ve Yayıncılık Alanlarında Hizmet
Vermektedir.

50. dönemde ise Fatih Sultan Mehmed
Hân’ın hatırasını yaşatacak en uygun eserin
bir vakıf kurulması olduğuna karar verilerek 21 Haziran 1971 tarihli karar ile Fatih
Gençlik Vakfı resmen tescil edilmiş ve Ömer
Öztürk’ün MTTB Genel Başkanlığı döneminin önemli icraatları arasına girmiştir.

Karşılıksız fedâkarlığın, ihlaslı hizmetin ve doğru istikâmetin adresi olan Fatih
Gençlik Vakfı’nın, fikrî ve târihî arka planını
anlamak için biraz gerilere, Milli Türk Talebe Birliği yıllarına gitmek gerekir…

Aynı dönemlerde Cağaloğlu’ndaki vakıf
binasının altında Türkiye’nin ikinci büyük
matbaası olarak kurulan Fatih Gençlik
Vakfı Matbaa İşletmesi; öğrencilere ucuz
kitap temin etmek ve ilim irfan hayatımıza
katkı sağlamak amacıyla binlerce eseri
milletimize kazandırmıştır.

Milli Türk Talebe Birliği 1916 yılındaki
kuruluşundan 80 ihtilalindeki kapatılışına
kadarki 64 yıllık tarihi boyunca yakın tarihimize damgasını vurmuş bir gençlik teşkilatıdır. Kazandırdığı şuur ve temelini attığı
kurumlarla, eseri ülkemizde hâlâ görülen;
günümüzde her kademede ve devletin zirvesinde görev yapan kadroların yetişmesine katkı sağlayan Milli Türk Talebe Birliği,
akademik çalışmalara da konu olarak
gündemdeki yerini korumaktadır.
MTTB’nin 47. ve 48. döneminde Fatih
Sultan Mehmed Hân’a layık bir eser vücuda getirmek gâyesiyle bir komite kurulmuş,
bazı hazırlıklar yapılmış ancak 50. Döneme kadar kuvveden fiile geçilememiştir.

www.mttb.com.tr

Ömer Öztürk’ün bütün masraflarını
karşılamaya devam ettiği Fatih Gençlik
Vakfı’nda üniversite öğrencilerine 1971
senesinden itibaren burs verilmeye başlanmıştır. O günden bu yana bursiyer sayısı
artırılarak kesintisiz bir şekilde hâlâ devam
eden bu hizmetten şimdiye kadar binlerce
üniversite öğrencisi yararlanmıştır.
Vakfımız insana, bilhassa gençliğe
yatırımı kendisine görev bilmiş; yaptıkları,
yapacaklarının teminatı olmuştur.

5

İSLÂM GENÇLİĞİ
VE NEBEVÎ METOD

Hamd; kâinatın mutlak sahibi, yaratılışta
herkese hakkını veren Allah (c.c.)’ya; Salât
ve selâm; hakkında: “Habibim sen olmasaydın kâinatı yaratmazdım” buyurulan, âlemlere rahmet vesilesi Peygamber Efendimiz
sallallahu aleyhi ve selem Hazretleri’nin,
Ehl-i Beyti’nin, güzîde Ashabı’nın; Allah celle celâlihu’nun rahmet ve bereketi, onları
seven, nurlu yolunda gidenlerin, üzerine
olsun.
Cenâb-ı Hakk’ın; “Habîbim de ki: Eğer
Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da
sizi sevsin ve suçlarınızı örtsün” diye açıkça beyan ettiği ve âlemlere rahmet olarak
gönderdiği Peygamber sallallahu aleyhi ve
selem Efendimiz Hazretleri’ne her konuda
tâbi olmayı müslüman kendine şiar edinmelidir. “Biz seni ancak âlemlere rahmet
olarak gönderdik” âyet-i kerîme’sindeki sır
aslında bizleri derin bir tefekküre sevketmelidir.
Mü’min kişi, Resûlullah sallallahu aleyhi ve selem’e bütün hâl ve hareketleriyle
tam olarak uymak mecburiyetindedir. İslâmiyet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve
selem’le tebliğ edilmiş ve yine O sallallahu
aleyhi ve selem ile mükemmele ermiştir. Yani
İlâhî rahmetin tecellisi yine burada ortaya
çıkarak İslâmiyet’in kâinata yayılması Peygamber sallallahu aleyhi ve selem Efendimiz’in yüzü suyu hürmetine gerçekleşmiştir.
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İslâm, sözlerde ve eserlerde kalıcı bir
manzûme değildir. Bir hayat nizâmı, yaşama biçimidir. Nefisleri ve bütün azaları
Resûlullah sallallahu aleyhi ve selem’in
hayatına göre, aynı metodla terbiye etmeliyiz. İslâm Gençliği’nin metod tartışmaları
ile kaybedecek vakti yoktur. Bunun için her
fert, her mü’min, özellikle müslüman gençlik, Peygamber sallallahu aleyhi ve selem
Efendimiz Hazretleri’ni, giyinişleri, oturuşları, yürüyüşleri, konuşmaları, yemek yiyişleri
kısacası bütün hâl ve hareketleri ile örnek
alıp kendi hâl ve hareketlerini O sallallahu
aleyhi ve selem’e uydurmaya çalışmalıdır.
Meselâ boş konuşuyor ve gıybet ediyorsa
terkedip, ya hayır söylemeli, ya susmalıdır.
Sol eliyle yemek yiyorsa terkederek sağ
eliyle yemeli, israfa son verip orta halli olmalı, şaka da olsa yalan söylememeli ve
verdiği sözü mutlaka yerine getirmeli; işlerinde acele ediyorsa, terkedip akıllı ve
dikkatli hareket etmelidir. Yol budur. Başka
yollar çıkmazdadır. Müslümanın boş geçirecek zamanı yoktur. Her ânının hesabını
vereceğinin bilincinde olmalıdır.
Ve Sallâ’llâhu âlâ seyyidinâ ve nebiyyinâ
Muhammedin ve âlihî ve ashâbihit-tayyibîn’et-tahirin. Velham dülillâhi Rabb’il-âlemin.
Fatih Gençlik Vakfı Kurucu
Mütevelli Heyet Başkanı ve Hâmîsi
Ömer Öztürk
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BAŞLARKEN...
El-hamdü lillahi rabbi’l âlemin. Ves-salâtü
ves-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ
âlihî ve ashâbihî ve ehli beytihi ecmain.
Osmanlı’nın son zamanlarından başlayarak
günümüze kadar gelen zaman dilimindeki hem
memleketimiz, hem de İslâm dünyasındaki gelişen olaylar hepimizin gözleri önünde cereyan
etmektedir.
Son asırda memleketimizin üzerinde oynanan
oyunlar, bir gecede tüm halkımızı câhil konumuna düşürmüş, daha sonra cehaletten kurtarma
bahanesiyle getirilen yanlış bir eğitim sistemi
neticesinde okuma yazma oranı artmış, ancak
cehalet azalmamıştır. Kültür zenginliklerimiz
depolara hapsedilip, aile içi eğitim bile maalesef hemen hemen sıfıra indirilmiştir. Bu durumla
mücâhede etmek bile yasaklanmıştır. Ancak bu
yasaklar Müslümanların mücâhededen vazgeçmesine sebep olmamalıydı, öyle de oldu.
Bütün bu oyunlar, İslâm’a ve Müslümanlara
karşı yürütülen bu soğuk, sıcak, psikolojik savaşlar ve diğer taarruzların, bizlere önemli bir görevimizi hatırlatması gerekmektedir. Bu da: Allahu
Te‘alâ’nın her mü’mine farz kıldığı “EMR-İ BİL
MA’RUF, NEHY-İ ANİL MÜNKER”dir.
1971 yılına kadar ferdî sahada devam ettirdiği bu mücâhedeyi Mürşidi’nin “MTTB’ye başkan
olursanız, Müslüman gençlik yetiştirmekte hizmetleriniz olur” emrine imtisâlen, o yıldan itibaren kurumsallaştırarak tüm olumsuz şartlara rağmen îfâ etmiş olan muhterem büyüğümüz Ömer
Öztürk beyefendi, bu hususta da hepimize kılavuz olmuştur.
Açıkça ifade etmek gerekirse; biz Müslümanların başına kurulmak istenen gizli tuzakların
daha başında farkında olup, Müslümanları ikaz
ve bu tuzakların ileri safhalarında zararların-
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dan muhafaza görevini (40 yıl öncesinde FETÖ
tehlikesini deşifre etmesi gibi) yürüten, özellikle
gençliği istikamet üzerinde sâbit kadem tutup,
inancını yaşaması yönünde eğiten, bu faaliyeti
de en yakınından başlayarak etrafına yaymaya
çalışan bir gençliğin eğitimini temel prensip edinen Fatih Gençlik Vakfı ve bağlantılı kuruluşlara,
her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğu
kesindir.
1971’de MTTB başkanlığı ile beraber, ileride
Türkiye şartlarında bir mani çıkması durumunda
bu hizmetlerin devamını sağlamak gayesiyle Fatih Gençlik Vakfı’nı kurup, hizmetlerin devamlılığını sağlayıcı bir adım atmıştır. Nitekim 1980
ihtilali ile kapatılan MTTB’nin resmî varisi olarak
Fatih Gençlik Vakfı, bu bayrağı dalgalandırmaya devam etmiştir.
Fatih Gençlik, Emr-i bil ma’ruf, nehy-i anil
münker emrine imtisâlen ve büyüğümüz Muhterem Ömer Öztürk’ün açtığı çığırda Ehl-i Sünnet
inancından taviz vermeden, Allah Resûlü (s.a.v.)
Efendimizin yoluna kılavuzlamak ile ebedî saadete kavuşmanın yolunu göstermektir.
Bu hizmetlerin artarak devam etmesi gerektiği her Müslüman tarafından tespit ve tasdik
edilecek bir gerçektir. O halde tüm Müslüman
kardeşlerimizin maddî ve mânevî desteklerini,
en azından dualarını esirgememelerini istirham
ediyoruz.
Fatih Gençlik Vakfı olarak yaptığımız faaliyetlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek ve bazı
güncel konularda mesajlarımızı topluma iletmek
gayesiyle ilk sayısını çıkarmış bulunduğumuz bültenimizi beğeneceğinizi umuyor, hayırlara vesile
olmasını Cenâb-ı Hakk’dan niyaz ediyoruz.
Fatih Gençlik Vakfı
Mütevelli Heyeti Adına
Başkan Vehbi Ecevit
7

KUR’ÂN
DERSLERİ

Eğitim Faaliyetleri

“Sizin en hayırlınız, Kur’ânı
öğrenen ve öğretendir” (H.
Şerif)

E

ğitimler, Genel Merkez Binamızda Uzman
Hocalar Nezaretinde Gerçekleşmektedir.

150 Bursiyerimiz Her Hafta Sonu Gruplar
Halinde Kur’ân Eğitimi Almaktadır

“Sizin en hayırlınız, Kur’ânı öğrenen ve öğretendir” (Hadis-i Şerîf)
8				
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Eğitim Faaliyetleri

V

akfımızda öğrencilere verilen burs, barınma ve
yemek hizmetlerinin yanında şuurlu bir gençlik
yetiştirme gayesiyle çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler
yapılmaktadır.

www.mttb.com.tr

Kur’ân-ı Kerim başta olmak üzere, Ehli Sünnet itikadı
üzere ilmihal bilgileri ve belli seviyede İslâmî ilimler her
yıl 8 aylık müfredat dahilinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
9

MUHTEREM

ÖMER ÖZTÜRK’ün

G

ül’ün Diyarından
Gül Kokulu Sohbetler
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SOHBETLERİ

Erenlerin sohbeti, ele giresi değil.
Sohbete kavuşanlar, mahrum kalâsı değil.
			
Yunus Emre
www.fgv.org.tr
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Eğitim Faaliyetleri
Ecdâdını unutanlar, kaynaksız ırmağa, köksüz ağaca benzerler….

P

rof. Dr. Ahmet Şimşirgil ile
Serî Konferanslar

Dünü bilmeyen bugünü anlayamaz; bugünü anlamayan yarını göremez…

İ

stanbul Başvaizi Mustafa Akgül Hoca Efendi ile
Akaid ve İlmihal Dersleri

www.mttb.com.tr
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Eğitim Faaliyetleri

M

ehmet Taşkıran Hoca Efendi
Sohbetleri

K

emal Özer
Konferansları

M

aneviyat büyüklerimizin ilim irfan dolu sohbetleri
ile her biri alanında uzman hoca ve akademisyenler tarafından gerçekleştirilmektedir.
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Haftalık konferanslarla en değerli cevherlerimiz olan
gençlerimiz, kuyumcu hassasiyetiyle işlenerek yarınlara
hazırlanmaktadır.
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Eğitim Faaliyetleri

E

krem
Kızıltaş

M

esut
Uçar

www.mttb.com.tr

Z

ekeriya
Yıldız

M

uhammed
Özmen

13

Sosyal Faaliyetler

Ömür hoş sermayedir, bilenlere…

İ

’lâü’s-Sünen Dersleri
Zeytinburnu Yurdu’nda Sahabe Hayatı Sohbetleri

14				

K

itap Tahlilleri ve
Bilgi Yarışması
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Sosyal Faaliyetler

M

anisa, İzmir,
Menemen Gezisi
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Ç

anakkale
Kampı
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G

ençlik ve Spor Bakanı’ndan
Feriköy Yurduna Ziyaret

F

gv Eski Bursiyerlerinden Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci
Referandum Çalışmaları Kapsamında Öğrencilerle Buluştu.
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Sosyal Faaliyetler

S

abah Namazı ve
Türbe Ziyaretleri

D

B

oğaz
Turu

İ

lmî ve tarihî konuların yanında ülkemizin başarılı ve
sevilen simâlarıyla tertip edilen söyleşiler öğrencilerimizin ufkunu açmakta, okuma grupları, bilgi yarışmaları, kültürel ve teknik geziler, sportif faaliyetler, kamplar,

www.mttb.com.tr

arülaceze
Ziyareti

M

üze
Ziyaretleri

meslekî buluşmalar ve sosyal sorumluluk projeleriyle,
dolu dolu bir öğrencilik hayatı, Fatih Gençlik Vakfı
farkıyla yarınların teminatı olan gençliğimize sunulmaktadır.
17

Bizden Haberler

H

adislerle Hanefi Fıkhı
Tamamlandı

3

40 kapasiteli Feriköy Erkek Öğrenci Yurdu ile devam
eden yurt hizmetleri, 2017 yılında Zeytinburnu
ilçesinde iki bloklu modern binasında hizmete giren
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu ve Gençlik Merkezi
ile daha da genişletilmiş; yurt hizmetlerinin yanı sıra,
tesis edilen koordinatörlüklerle çeşitli faaliyetler hayata
geçirilmiştir. İstanbul’un sayılı konferans salonlarından
birine sahip kurumumuz, burada düzenlediği kültürel
etkinliklerle, ilim ve kültür hayatımızın önemli adreslerinden biri haline gelmiştir.

M

ahmûd Sâmi Vakfı’nın kısaltması olan Misvak
Neşriyat; 1400 yıllık ilim müktesebatımızdan süzülen, Osmanlı geleneğini ve nakle dayalı din anlayışını
yansıtan dev eserleri büyük bir titizlikle okuyucularına
ulaştırmaktadır.

Y

ayıncılığı, hizmet gayesiyle yapan yayınevimiz;
tercüme ve te’lif eserleri ile Ehli Sünnet çizgisini
korumak, zararlı akımları def etmek ve milletimizi aydınlatmak için; kitapları, süreli yayınları, internet siteleri
ve sosyal medya ağları ile bu hizmeti yüzbinlerce kişiye
ulaştırmaktadır.

Ö

mer Öztürk Yurdu
Hizmete Girdi

18				
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“Kamil odur ki, koya dünyada eser;
Eseri olmayanın yerinde yeller eser.”

Ö

Bizden Haberler

mer ÖZTÜRK Camii Şerîfi
İbâdete Açıldı

www.mttb.com.tr
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Sosyal Sorumluluk Projeleri

H

atıra Ormanı’nın İlk Fidanlarını
Öğrencilerimizle Beraber Diktik

S

u Kuyumuzu SUDAN’da
Hizmete Açtık
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Ziyaretler

F

GV Yönetimi Olarak Sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan ile Konya’da Bir Araya
Geldik.

K

onya Büyükşehir Belediye Başkanı, Feriköy
Yurdu Mezunu Tahir Akyürek Ziyaret Edildi.

B

aşbakan Yardımcısı sayın Numan Kurtulmuş Dolmabahçe Başbakanlık Ofisinde Ziyaret Edildi.

O

rman Bakan Yardımcısı Eski FGV bursiyeri
Harun Tüfekci Makamında Ziyaret Edildi.

Dostlarınızı sık sık ziyaret ediniz. Çünkü üzerinde yürünmeyen yollar, diken ve çalılarla kaplıdır.

www.mttb.com.tr
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Ziyaretler

K

redi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sayın
Sinan Aksu Makamında Ziyaret Edildi.

A

k Parti İl Başkanı Sayın Selim Temurci
Ziyaret Edildi.

İ

stanbul Üniversitesi Rektörü Eski FGV Bursiyeri Prof.
Dr. Mahmut Ak Makamında Ziyaret Edildi.

İ

hlas Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni
İrfan Altıparmak ve İhlas Vakfı Başkanı
Mehmet Okyay Ziyaret Edildi.

Z

eytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın,
FGV Ömer Öztürk Yurdu’nu Ziyaret etti.

22				
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Ziyaretler

T

K

K

T

ÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet
Ziyaret Edildi.

anal 7 Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya
Karaman ve Haber 7 Genel Yayın Yönetmeni
İbrahim Erdoğan Ziyaret Edildi.

www.mttb.com.tr

ağıthane Belediye Başkanı makamında
Ziyaret Edildi.

RT World Genel Yayın Yönetmeni Fatih Er
Ziyaret Edildi.

23

40 Yıllık FGV Geleneği:
Umre Ziyaretleri

B

u yıl da Fatih Gençlik Vakfı bursiyerlerinden bir grup, Vakfımızın kurucusu Muhterem Ömer Öztürk’ün
misafirleri olarak rüya gibi bir Ramazan Umresi yapma fırsatı buldular.

24				
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Mezun Faaliyetleri

F

GV ve Feriköy Yurdu Mezunlar Buluşması
Büyük Bir Coşkuyla Gerçekleşti

www.mttb.com.tr

G

eleneksel Konya Yurdu İftarına
Büyük İlgi

25

Mezun Öğrenci Buluşmaları

M

H

ühendisler

M

ezun - Öğrenci Buluşmaları Kapsamında
Mesleki Toplantılar

26				

ukukçular

F

eriköy Yurdu
Çay Sohbetleri
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FGV Genç Yönetim Toplantıları

“Zaman bendedir ve mekân bana emanettir!” şuurunda bir gençlik...
Önceki Yıllardaki Misafirlerimiz

www.mttb.com.tr
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V

akfımız, gayesi ve faaliyet alanı itibariyle siyaset üstü bir kurum olmakla birlikte, ülkemizin
menfaati ile ilgili meselelerde her zaman net bir
28				

tavır sergilemiş; bu tavrını saha çalışmalarıyla da
ortaya koymuştur.
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15 TEMMUZ VE SONRASI

MEYDANLARDAYIZ!

İ

stikametinin doğruluğunu ispat edercesine ilk günden bu yana sapmayan çizgisi; tutarlı, şeffaf, ifrat
ve tefritten uzak hizmet anlayışıyla her zaman

www.mttb.com.tr

hayra anahtar, şerre kilit olmuş bir misyonun adıdır
Fatih Gençlik Vakfı.

29

FGV Konya Şubesi

B

urs ve Eğitim Faaliyetlerimiz Konya’da da
Tüm Hızıyla Devam Ediyor...

30				
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MÜSLÜMANA
YOL HARİTASI
Müslümanın hayat yolculuğunda hedefine
ulaşabilmesi için kılavuzunu doğru seçmesi, şüphesiz en temel meselesi olmalıdır. Ebû Hüreyre
(r.a.)’den rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Peygamberimiz (s.a.v.): “Şüphesiz bu ilim, dîn ilmidir.
Öyle ise dîninizi kimden öğrendiğinize iyi bakın.”
buyurmaktadır. Müslüman, dînini doğru bir şekilde
öğrenebilmek için öncelikle zihnine boşalan zararlı kaynakların yolunu kesmelidir. Hak olan İslâm
Dîni’ni, bâtıl yorumlarıyla çarpıtanlara diğer bir
deyişle “beşinci mezheb(!)” ortaya atanlara karşı
dikkatli olmalıdır. Bu kişilerin özel hayatları yakından incelendiğinde günlük yaşayışları, dürüstlük(!)
leri ve İbâdetle olan ilişkileri onları tanımamıza
yardımcı olacaktır.
Fıkıh usûlüne göre, peygamberlerin yolunda olduğunu söyleyen bir kimsenin bu iddiasının doğruluğunun göstergesi; fiilinin, sözüne uygun olmasıdır.
Meselâ, yabancı kadınlara bakmayı yasakladığı
zaman, eğer bizzat kendisi de bakmayan biri ise
bu kişiye uyulur.1 Bir âyet-i kerîmede Cenab-ı Hakk
şöyle emir buyurur:
“(Ey bilginler!) Sizler Kitab’ı (Tevrat’ı) okuduğunuz (gerçekleri bildiğiniz) halde, insanlara iyiliği
emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz?” (Bakara s. 44)
Bu bağlamda, medya karşısında ve sanal ortamda edilgen olmak yerine; ehl-i sünnet hassasiyetini, dâima ayakta tutmamız gerekir. Zehrin,
altın kupa içerisinde sunulduğu günümüzde, bir
kimsenin, arkasındaki medya desteği ve maddî imkânlar sayesinde çok meşhur olmasına veya felsefe
ve demagoji yoluyla insanları etkilemesine değil;
ümmetin, 1400 yıldır üzerinde ittifak ettiği, ilim ve
faziletleri herkesçe bilinen âlimlerin kitaplarında
naklettikleri esaslara bağlılıklarına bakmak gerekir. Bu âlimlere tâbi olmayı yersiz bulup doğrudan
Kur’ân ve sünnete bağlanmayı tavsiye edenler, kitap ve konferanslarıyla ortaya çıkıp insanları kendilerine çağırarak aslında kendi içlerinde çelişkiye
düşmektedirler.
1

İmâm Şatıbi, el-Muvafakat, c. 4, s. 254-257
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Mü’min sabahlayıp kâfir akşamlandığı ve îmânın, kor alevi elde tutmaktan daha zor olduğu bir
devirde Müslümanın takip etmesi gereken yol
özetle şöyledir:
“Böyle bir (âhir) zamanda kitap ve sünnet göre
önce akâidin düzeltilmesi lâzımdır ki: Ehl-i sünnet
âlimleri, o akâidi, Kur’ân ve Sünnet’ten alıp öğretmiş ve mânâlarını ortaya çıkarmışlardır.
İkinci olarak: Helâl ve haram, farz ve vâcib
gibi şer’î hükümleri bilmek lâzımdır.
Üçüncü olarak: Bu ilmin (fıkhî bilgilerin) gereğince amel etmek lâzımdır.
Dördüncü olarak: (Tasavvuftan istifade etmeye çalışmak yâni) Tezkiye-i nefs (nefsin temizlenmesi) ve tasfiye-i kalb (kalbin saflaştırılması) lâzımdır.
Birinci şart olan i’tikadın düzeltilmesi olmadıkça
şer’î hükümlerle amel etmek fayda vermez. Düzgün bir inanç ve faydalı ilim olmadıkça da yapılan
ameller faydasızdır. Ve bu üçü bir araya gelmedikçe nefsin yola getirilmesi ve kalbin Allâh (c.c.)’un
gayrısından boşaltılması imkânsızdır.”2
Bu dünya hayatında en mühim mesele Resûlullâh (s.a.v.)’den ittifakla nakledilen inanç esasları
üzere yaşayıp, yine bu düzgün î’tikad üzere son
nefesi verebilmektir.
Allâh (c.c.); Ashâb-ı Kirâm (r.a.e.)’in ve onlardan gelenleri bize nakleden imamlarımızın yollarında yürümeyi nasîb eylesin, sırât-i müstakîmden
bizleri ayırmasın. Âmin. Allâh (c.c.), hakkı hak
(olarak) bilip ona tâbi olmayı, bâtılı da bâtıl (olarak) bilip ondan kaçınmayı nasip etsin. Âmin.
(Misvak Neşriyat, Hakk Dinin Bâtıl Yorumlarına Cevaplar,
s. 322, 6. Baskı, İstanbul.)

2

Mektubat-ı Rabbani, c.1, 193. Mektub; Mahmûd Sâmî
Ramazanoğlu (k.s.), Musâhabe, c. 1, s. 92
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İNTERNET SİTELERİMİZ
www.fgv.org.tr
www.mttb.com.tr
www.esaderbili.com
www.ramazanoglumahmudsamiks.com
www.omerozturk.org
www.ferikoyogrenciyurdu.com
www.omerozturkogrenciyurdu.com
www.konyayurdu.org
www.misvakkitap.com
www.hadislerlehanefifikhi.com
www.ibadettakvimi.org
www.imamiazamra.com
www.misvakvehacamat.com
www.cemaatlenamaz.com
www.enguzelruya.com
www.suheybirumi.com
www.mevlanatakvimi.com
www.misvak.com.tr
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SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ
facebook.com/mttbliler
facebook.com/mevlanatakvim
facebook.com/ibadettakvimivedua
facebook.com/hanefifikhi/
facebook.com/ferikoyerkekogrenciyurdu
facebook.com/misvakkitap
facebook.com/hzmahmudsamiramazanoglucamii
facebook.com/hakdininbatilyorumculari
twitter.com/mttbliler

MOBİL UYGULAMALARIMIZ
Mevlana Takvimi Android Uygulaması
Mevlana Takvimi IOS Uygulaması
Mevlana Takvimi Chrome Eklentisi
Mevlana Takvimi Google Groups Mail Ağı

App Store’dan
İndirin

www.mttb.com.tr

Google Play’den
İndirin
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