لقد مت أتسيس مؤسسة إيثار هبدف تربية جيل جديد من العلماء
املسلمني يف العلوم الدينية وعلماء يف العلوم األخرى ،علماء قادرون
على أن يكونوا جسورا ما بني املاضي واملستقبل ،والعلم والدين،
والتقليدي واملعاصر ،والعقل والقلب .وهتدف إيثار إىل إكساب
الطالب القادمني من فروع خمتلفة يف اجلامعات صفة العلم والتقوى
والبيان .هذه األهداف كانت يف البداية تبدو كأهنا أحالم صعبة
التحقق ولكنها أصبحت اليوم حقيقة إبذن هللا .إن إيثار وصلت إىل
خرجت حىت العام املاضي ثالث دفعات
ما كانت تتطلع إليه وقد
طالب ّ
إيثار وبفضل ما تلقوه من تعليم متميّز ال
من الطالب .وإ ّن
يزالون يتفوقون يف كثري من اجلامعات داخل تركيا وخارجها.
مؤسسة إيثار تكرب وتتسع منذ أتسيسها ،فإ ّن أنشطتها اليت
جو روحي جبوار السيد عزيز حممود
ابتدأت يف مكان صغري يف ظالل
هدايي -رمحه هللا -تستمر يف مبىنّ بلبلدره سي الذي حيتوي على
مبىن تعليمي وآخر إلقامة الطالب حذف ،وابإلضافة إىل ذلك فإ ّن
التكية األزبكية التارخيية تستخدم كمركز لالختصاص يف إيثار .وإن
مكتبة إيثار تزداد غىن ابطراد يوماً بعد يوم من خالل الشراء املباشر
والتربعات ،وتكون يف خدمة طالب إيثار على مدار  24ساعة.
وإ ّن نشر إيثار ما توصلت إليها من نتائج يف ورش العمل والند وات
واملؤمترات اليت تعقدها جمموعات األحباث على شكل كتب ،جيعل
إيثار تسري على خطى اثبتة حنو جعلها مقصد اً للباحثني داخل ت
ركيا وخارجها .ويف الوقت ذاته تعقد إيثار اتفاقيات تعاون مع
املؤسسات ذات االهتمام املشرتك من مجيع أحناء العامل من أسرتاليا
إىل اهلند ومن األردن إىل بريطانيا وأمريكا.
وهبذه املناسبة أتقدم ابلشكر اجلزيل وكل االحرتام والتقدير لكل
من خيدم إيثار من حمبّني وأساتذة وطالب وإداريّني وعلى رأسهم
رئيس جملس هيئة األمناء يف إيثار األستاذ الدكتور خريالدين كرامان،
ورئيس جملس اإلدارة األستاذ الدكتور راشد كوجوك.

تقديم

أ.د .رجب شنتورك
املنسق العام ملؤسسة إيثار
ّ

كتيّب تعريفي

معلومات عامة
إ ّن مؤسسة إسطنبول للتعليم واألحباث (إيثار) اليت أنشئت عام  2009بدأت يف أنشطتها ضمن
جممع عزيز حممود هدايي .وانتقلت إىل مبناها اخلاص يف بلبلدره سي عام ،2015
مبىن صغري يف ّ
وإن املؤسسة تستخدم اليوم مبناها يف بلبلدره سي والتكية األزبكية بشكل ّفعال.
2
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وإ ّن الند وات واألنشطة البحثية فيها مستمرة دون انقطاع منذ إنشائها ومع نفس الرعاية
االهتمام .والدافع الرئيسي يف أتسيس إيثار هو فكرة “الظروف واالحتياجات احلالية تتطلب هنج ًا
جديد اً يف تنشئة العلماء” .والغاية األساسية هي إجياد حلول عملية للمشاكل الفكرية والثقافية
واالجتماعية لعاملنا املعاصر .وإ ّن حتقيق هذا اهلدف املنشود يكون ابلوصول إىل علماء هم على
قدر من الد راية ابلتاريخ وتراثنا الفكري والعلمي وكذلك يف العلوم االجتماعية واإلنسانية احلديثة،
وانطالقاً من هذه الفكرة فإ ّن مؤسستنا ُوجدت هبدف نقل تلك املعارف لطالهبا.
3
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إ ّن إيثار تبنّت بشكل أساسي جتاه طالهبا -الذين ختتارهم من طالب اجلامعات والد راسات
ومؤهلني لتتبّع التطور
مهمة إعداد جيل من العلماء متقنني للرتاث الفكري اإلسالميَّ ،
العلياّ -
وتتمن إيثار هبذا التعليم النوعي أن يقوم طالهبا
العلمي الغريب والقضااي املثارة يف عاملنا املعاصر.
ّ
بتزويد تركيا والعامل من حوهلا حبلول مميّزة يف معضالهتا اليت تواجهها.
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برانمج التعليم األساسي ملؤسسة
إيثار يف أربع سنوات
موزع على أربع
يعتمد التعليم يف مؤسسة إيثار على برانمج أكادميي ّ
سنوات ،اللغة العربية والعلوم اإلسالمية حذف والعلوم االجتماعية
واآلداب اإلسالمية فهي الركائز األساسية هلذا الربانمج.
خيضع الطالب يف السنتني األوىل والثانية لربانمج مكثف يف تعليم اللغة
العربية بش ّقيها الكالسيكي واملعاصر .ويتم تطبيق برانمج اللغة العربية
املعاصرة ملعهد قاصد األردين وذلك ضمن اتفاقية أبرمت مع املعهد
املذكور ،وأما يف اللغة العربية الكالسيكية فيطبَّق منهاج املدارس العثمانية.
وبعد سنتني من تعليم شامل للغة العربية يذهب طالبنا فصالً صيفيّاً إىل
ليطوروا اجلانب التطبيقي للغتهم ولينهوا بذلك
معهد قاصد يف األردن ّ
تعلّم الغة العربية.
درس املراجع
ويف املرحلة الثانية من برانمج التعليم ذي السنوات األربع تُ ّ
األساسيّة يف العلوم اإلسالميّة يف مجيع اجملاالت مثل الفقه والسرية واحلديث والكالم واألخالق والتصوف ،وإىل جانب
هذه العلوم تتكثّف يف السنتني األخريتني دروس يف الفلسفة والسياسة واألدب واالقتصاد والنظرايت االجتماعية.
تدرس كتب نفيسة خمتارة بعناية مثل رايض الصاحلني وإحياء علوم الدين ومنهاج
وحتت عنوان األخالق اإلسالمية ّ
العابدين واملكتوابت.
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وحدات خمتلفة
إ ّن مؤسسة إيثار تحرص أش ّد الحرص عىل إبقاء املنهاج حيويّاً متج ّددا ً ،ولذا فقد تم تقسيم الربنامج إىل
وحدات مختلفة بناء عىل تجربتها السابقة وبناء عىل رغبة الطالب وذلك لتمكني الطالب الذين يدرسون يف
أقسام متشابهة من االستفادة الكاملة منه .فهناك وحدات العلوم اإلسالمية والطب واالقتصاد إىل جانب برنامج
إيثار األسايس.
6
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برانمج االختصاص
املتخرجون من برانمج السنوات األربع تعليمهم يف مؤسسة إيثار يف برانمج إيثار االختصاصي
يتابع الطالب ّ
ملدة ثالث سنوات حيث يتل ّقون دروساً اختصاصية متقدمة .ويشارك الطالب إىل جانب دروسهم االختصاصية
خمتصة وورش عمل وجمموعات قراءة كتب .ويكون الربانمج االختصاصي يف التكية
يف جمموعات أكادميية ّ
األزبكية إحدى املباين التابعة ملؤسسة إيثار.
7
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تعليم اللغات األجنبية
يتم تطبيق برانمج تعليم اللغة اإلجنليزية والذي يتضمن دروساً يف القراءة والكتابة األكادميية تلقى من قبل
خمتصني لطالب إيثار بعد انتهائهم من تعلّم اللغة العربية يف هناية السنة الثانية ،وكذا تق ّدم إمكانيات عديدة
للطلب الذين أهنوا دراسة اللغتني العربية واإلجنليزية.
حسب الطلب يف تعلم لغات أخرى ّ
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إمكانيّات الدراسة يف اخلارج

سبق ذكر أنه يتم إرسال الطالب الذين أمتوا الربانمج بنجاح ملدة عامني إىل معهد قاصد يف األردن خالل
فصل الصيف الستكمال تعليم اللغة العربية هناك .وكذا تقدم مؤسسة إيثار برانمج اللغة اإلجنليزية ملدة عامني
للطالب الذين أكملوا برانمج اللغة العربية .وكذا يتم إرسال من وصل إىل املستوى األخري من طالب برانمج
اللغة اإلجنليزية ليتلقى دروساً متقدمة يف دراسة اللغة اإلجنليزية يف اململكة املتحدة أو يف الوالايت املتحدة
األمريكية.
9
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املؤمترات وورش العمل
هتتم إيثار بعقد املؤمترات وورش العمل املتعلقة مبواضيع حمددة بعد أن تناقش وتنضج
لدى اجملموعات األكادميية يف إيثار ،وذلك هبدف مشاركة األفكار اليت مت التوصل إليها مع
األوساط األكادميية وكذا هتيئة أرضية ملناقشات علمية وفكرية جديدة .وحتقيقاً هلذا اهلدف
وجهزت األوراق واألحباث َّ
املقد مة
فإ ّن مؤسسة إيثار نظمت الكثري من الفعليات األكادميية ّ
يف هذه االجتماعات العلمية للنشر.
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جمموعات أكادميية
حتتوي مؤسسة إيثار على جمموعات أكادميية خمتلفة ،جتمع كل واحدة منها بني التخصصات
املدرس والطالب من تبادل األفكار يف نفس
املختلفة ،وتوفّر أبعادا خمتلفة للنقاش ،ومت ّكن ّ
البيئة .وتنظم هذه اجملموعات إىل جانب برانجمها املعتادة الكثري من الند وات واملؤمترات.
ومن اجملموعات األكادميية املوجودة يف إيثار حاليا هي :جمموعة الطب واألخالق ،وجمموعة
احلقوق ،وجمموعة ابن خلدون للعلوم االجتماعية ،وجمموعة االقتصاد.
11

كتيّب تعريفي
ÖZBEKLER TEKKESİ

İSAR İHTİSAS MERKEZİ

ÖZBEKLER TEKKESİ

ÖZBEKLER TEKKESİ

DÂİRE-İ ADALET
OSMANLI SİYASET DÜŞÜNCESİ
ATÖLYESİ

EDEBİYAT ATÖLYESİ

EŞ-ŞEMÂİLÜ'L
MUHAMMEDİYYE

FARSÇA ATÖLYESİ

İSAR İHTİSAS MERKEZİ

İSAR İHTİSAS MERKEZİ

İSAR İHTİSAS MERKEZİ

GÜLİSTAN OKUMALARI

ÖZBEKLER TEKKESİ
İSAR İHTİSAS MERKEZİ

HUKUK
ATÖLYESİ

SERHAN AFACAN
RECEP ŞENTÜRK - A. CÜNEYD KÖKSAL - ŞAKİR YILMAZ

BERAT AÇIL

19.00-21.00

HAMZA BEKRi

18.00- 20.00

CUMARTESİ

17.00-18.00

A. CÜNEYD KÖKSAL

SALI

17.00-20.00

CUMA
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İSAR İHTİSAS MERKEZİ

ÖZBEKLER TEKKESİ İHTİSAS MERKEZİ

ÖZBEKLER TEKKESİ

ÖZBEKLER TEKKESİ

İKTİSAT ATÖLYESİ

Kelam ve Felsefe
Atölyesi

MEKTUBAT
SOHBETİ

TARiH YAZIMI
ATÖLYESİ

EROL ÖZVAR
CUMARTESi

18.30 - 20.00

İSAR İHTİSAS MERKEZİ

Şerhu’l Mevâkıf Okumaları

İSAR İHTİSAS MERKEZİ

ÖZBEKLER TEKKESİ
İSAR İHTİSAS MERKEZİ

USUL-İ FIKIH ATÖLYESİ

HASAN KARATAŞ

ÖMER TÜRKER

ÇARŞAMBA

RECEP ŞENTÜRK

10.30-12.30

PAZAR

19.00-21.00

MURTEZA BEDiR

PERŞEMBE

16.00-18.00

CUMARTESi

17.00-19.00

Adres: Aziz Mahmut Hüdayi Mah. Aziz Efendi Mektebi Sok. No:4 Üsküdar/İstanbul

Adres: Sultantepe Mahallesi Münir Ertegün Sokak No: 14/1 Özbekler Tekkesi /Üsküdar

Adres: Sultantepe Mahallesi Münir Ertegün Sokak No: 14/1 Özbekler Tekkesi /Üsküdar

Adres: Sultantepe Mahallesi Münir Ertegün Sokak No: 14/1 Özbekler Tekkesi /Üsküdar

Adres: Sultantepe Mahallesi Münir Ertegün Sokak No: 14/1 Özbekler Tekkesi /Üsküdar

Tel: 0216 310 99 20 / Email: iletisim@isar.org.tr
Web: www.isar.org.tr

Tel: 0216 310 99 20 / Email: iletisim@isar.org.tr
Web: www.isar.org.tr

Tel: 0216 310 99 20 / Email: iletisim@isar.org.tr
Web: www.isar.org.tr

Tel: 0216 310 99 20 / Email: iletisim@isar.org.tr
Web: www.isar.org.tr

Tel: 0216 310 99 20 / Email: iletisim@isar.org.tr
Web: www.isar.org.tr

ورش العمل
هتدف إيثار إىل متكني الطالب من املشاركة يف ورش عمل متخصصة تنظم يف خمتلف اجملاالت حتت إشراف
 وورش العمل مت ّكن الطالب من املشاركة املباشرة.أساتذة متخصصني إىل جانب متابعتهم لربانجمهم التعلمي
: ومن ورش العمل املوجودة يف إيثار حالياً هي. على خالف احملاضرات اليت تتمحور حول املعلم،يف املواضيع
 وجيد الطالب بفضل ورش العمل هذه. واللغة الفارسية، واالقتصاد، واهلندسة، واحلقوق،ورشة أصول الفقه
 ويعرفون املزيد عن اجلمع بني هذه احلياة،الفرصة ملتابعة إجراءات العمل اليت تتطلبها احلياة األكادميية عن كثب
واحلياة التعليمية اليت يتلقوهنا سواء يف إيثار عن العلوم اإلسالمية أو يف تعليمهم األكادميي يف مرحلة اجلامعة
.والدراسات العليا
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جمموعات القراءة
يشارك طالب إيثار يف جمموعات قراءة كتب وفقا الهتمامهم إىل جانب منهاج إيثار برفقة أساتذة
خمتصني يف اجملال .ويتم إنشاء جمموعات للقراءة بطريقتني اثنتني ،أوالمها القراءة املوضوعية :ترتكز حول
مواضيع معيّنة ،يف هذا النوع من القراءة يتم حتديد عدة كتب حول املوضوعات ذات الصلة ومن َثّ يتم
قراءهتا وحتليلها .وأما الطريقة الثانية :فتكون بقراءة كتاب كالسيكي له مكانة هامة يف الرتاث اإلسالمي
من البداية حىت النهاية ،يرّكز أوال على السياق التارخيي هلذا الكتاب ومن َثّ قراءة الكتاب مع األستاذ.
13
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طالب إيثار

هم طالب معتنون بدروسهم يف كل من إيثار واجلامعة أشد العناية ،مدركون ألمهية الرتاث العلمي للحضارة
اإلسالمية ،متعددوا االختصاصات فيهم من يدرس اهلندسة واحلقوق واألدب والسياسة والطب والشريعة
والتاريخ واالقتصاد ،متفوقون وطموحون وأصحاب فطنة هم طالب مثاليون .أرابب علم يطبقون دستور إيثار
الثالثي (العلم والتقوى والبيان) عاملون بعلمهم ذوو شخصيات كرمية حتاول على نشر العلم وتبذل قصارى
جهدها يف سبيل ذلك.
14
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أساتذة أكفاء

هتتم إيثار ابعطاء كل درس من قبل خمتصني يف جماهلم ،وهتدف من وراء ذلك إىل تزويد الطالب جبميع مسائل
العلوم اليت يدرسوهنا واإلحاطة هبا.
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ابحث زائر
لقد استضافت إيثار منذ أتسيسها الكثري من األكادمييني والعلماء الزائرين يف أوقات خمتلفة .ويتم من خالل
الزوار تبادل املعرفة األكادميية على املستوى الدويل.
الباحثني ّ
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االستشارة األكادميية
يقوم أساتذة إيثار بدعم وتوجيه الطالب من الناحية األكادميية حول جمال اختصاصاهتم اعتباراً من املرحلة
اجلامعية حىت هناية برانمج الدكتوراه.
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التعاون يف اخلارج

إ ّن التعاون مع الكثري من مؤسسات العلوم اإلسالمية يف العامل يوفر الفرص للطالب لتوسيع معارفهم وآفاقهم.
إ ّن بعض املراكز الدولية وقّعت مؤسسة إيثار اتفاقيات تعاون معها هي:
 .1معهد مسلمكامربيدج (إنكلرتا)  . 2معهد الزيتونة (الوالايت املتحدة األمريكية)  .3أكادميية الفقه اإلسالمي
(اهلند)  . 4جامعة السيد أمحد الشهيد (ابكستان)  . 5ندوة العلماء (اهلند)  . 6مركز الغزايل (أسرتاليا)  .7الكالم
للبحوث (لييب)  . 8معهد املخطوطات العربية (مصر)  .9اجلامعة اإلسالمية العاملية (األردن)  .10جامعة الفقه
اإلسالمية (اهلند)  . 11معهد الفتح اإلسالمي يف دمشق (سوراي)
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املتخرجون من إيثار والباحثون فيها
ّ

لقد خترج من مؤسسة إيثار وحىت عام  2015ثالث دفعات من الطالب .ويكمل خرجيوان تعليمهم يف
مستوى الدراسات العليا من املاجستري والدكتوراه يف داخل تركيا وخارجها .تويل إيثار اهتماماً كبرياً للحفاظ
على العالقة مع مجيع الطالب املتخرجني منها .وابإلضافة إىل ذلك يتم توظيف بعض الطالب الذين أهنوا
دراستهم اجلامعية كباحثني يف إيثار.
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مركز الكتابة األكادميية
يقوم مركز الكتابة األكادميية يف بداية األمر خبدمة الطالب يف كتابة مقاالت حبيث ال غىن ألي طالب عن
املقاالت يف احلياة األكادميية ،وهتدف هذه اخلدمة إىل الرقي ابلطالب إىل مستوى القدرة على الكتابة األكادميية
ابستخدام قواعد وأساليب الكتابة األكادمييةكل يف جماله .ويتمثل اهلدف الرئيسي يف نتيجة الدراسات اليت أجريت
على شكل مقابالت شخصية مع طالبنا ،هو جتهيز وتزويد الطالب خبلفية ثقافية متكنه من كتابة مقاالت ومواد
للموسوعات وتقييمات للكتب وكتابة رسالة املاجستري وأطروحة الدكتوراه.
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مؤسسة إيثار الدولية
تقوم مؤسسة إيثار مبهمة جليلة وهي كوهنا مركزا جتمع بني الكثري من الطالب األجانب القادمني إىل تركيا
من دول خمتلفة من جهة ،وطالب من تركيا يدرسون يف اخلارج مثل الوالايت املتحدة ودول أورواب من جهة
أخرى .وجتري مؤسسة إيثار املشاورات والعديد من الفعاليّات مع األكادمييني والطالب الذين يشاطرون إيثار يف
أهدافها .وابإلضافة إىل ذلك ،فإ ّن وجود “وحدة إيثار الدولية” ضرورية لتنفيذ االتفاقيات املربمة مع املؤسسات
العلمية الدولية املوجودة حالياً ،وكذا لتنفيذ اتفاقيات دولية جديدة.
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التكية األوزبكية

لقد أصبحت التكية األوزبكية املوجودة يف منطقة سلطان تبه بعد ضمها ملؤسسة إيثار مركزاً للدراسات
االختصاصية .حيث يدخل طالب االختصاص لدروسهم يف هذا املكان املميز ،وتعقد ورش العمل وأنشطة
اجملموعات هناك .ومتنح إيثار لكل طالب من طالب االختصاص مكاانً يف التكية األوزبكية يوفر هلم بيئة عمل
هادئة ومناسبة.
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مبىن بلبلدره سي
يقع مبىن بلبلدره سي يف أوسكودار ويتكون من بناءين رئيسيني .حيتوي البناء األول على ما يلي :قاعة مؤمترات
تسع ملئيت شخص ،ومرافق مكتبة غنية ،وقاعات للمطالعة ،وغرف لألساتذة والباحثني املساعدين ،وقاعات
لالجتماعات وإحدى عشرة غرفة دراسية .وأما يف البناء الثاين فهناك سكن إلقامة الطالب امسه “سكن عزيز
حممود هدايي لطالب التعليم العايل”.
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املنشورات
لقد انتهجت إيثار إىل نشر ما توصلت إليها ورش العمل والندوات واملؤمترات اليت تعقدها جمموعات األحباث على
شكل كتب ،لتكون مصادر قيّمة ميكن االعتماد عليها يف املستقبل .وكذلك هتدف إىل نشر ما ستتوصل إليها من
نتائج يف االجتماعات العلمية يف املستقبل للمسامهة يف نشر العلم واملعرفة.
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املكتبة

تتسع وتكرب مكتبة إيثار ابطراد منذ أتسيسها يف عام  2009إىل يومنا هذا من خالل الشراء املباشر والتربعات،
وحتتوي املكتبة علىى ثالثني ألف كتاب مسجل وهي تتجه إىل أن تتحول إىل مكتبة رائدة يف جمال الدراسات
العثمانية .وتواصل املكتبة -اليت تعتمد على نظام فهرسة “مكتبة الكونغرس” -خدمتها برفهوفها املفتوحة ملنتسيب
إيثار والزائرين.
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األنشطة االجتماعية

تقدم إيثار لطالهبا فرصة املشاركة يف األنشطة االجتماعية والثقافية إىل جانب التعليم الذي يتلقونه ،ويتم تنظيم
األنشطة الرايضية والرحالت إىل داخل مدينة إسطنبول وخارجها.
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السكن
لقد متّ أتسيس “سكن عزيز حممود هدايي لطالب التعليم العايل” الداخلي الذي يوفر لطالب إيثار اإلقامة عام
.2015
27

كتيّب تعريفي

عنوان التواصل

Selami Ali Mah. Selanikliler Sok.
No: 44/1 Bülbülderesi / Üsküdar / İstanbul
isarorgtr İSARisarorgtr
www.isar.org.tr
0216 310 99 20

28

