


De ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu!”

Zümer sûresi 9. Âyeti kerime

Allah içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin 

derecelerini yükseltsin. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla 

haberdardır.

Mücadele sûresi 11. Âyeti kerime

Yalnız şu iki kişiye gıpta edilmelidir:

Biri, Allah’ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayıp 

tüketen kimse, diğeri, Allah’ın kendisine verdiği ilimle yerli 

yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse.”

Buhari, İlim 15



DÂRUL ULÛM
Darul Ulum İslami İlimler Eğitim 
Araştırma Derneği, eğitime gönül 
vermiş bir avuç insan tarafından 
2013 yılında kurularak eğitim-
öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 
Derneğimiz İslam medeniyetinin 
kadim geleneğinden ilham alarak 
içinde yaşadığımız yüzyılın fikrî 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
nitelikli insan yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır. Bu doğrultuda 
Osmanlı medrese usulünü örnek 
alarak İslami İlimler alanında 
yetkin bireylerin yetişmesi için 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

MİSYONUMUZ 
VİZYONUMUZ
Darul Ulum İslami İlimler Eğitim 
Araştırma Derneği, Kuran ve 
Sünneti merkeze alarak geçmiş 
müktesebata nüfuz edebilen 
yaşadığı çağı iyi okuyabilen ve 
çözümler üretebilen bir nesil 
yetiştirmeyi amaçlamaktadır.



YÖNETİM KURULU

SÜLEYMAN RAMAZANOĞLU
BAŞKAN

AYDIN GENÇ
İŞ ADAMI

ABDULHAMİD RAMAZANOĞLU
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

ÖMER GÜNÇİÇEK
AVUKAT

YAKUP BEKTAŞ
AVUKAT

KADİR KAHRAMAN
İMAM

HAYRETTİN BULUT
MUHASEBECİ

ÖMER İSLAM
DOKTOR

ADEM ÖZER
İŞ ADAMI

MEHMET AYDIN
VAİZ



NEDEN DÂRUL ULÛM?

• İslami ilimler alanında uzman akademik bir kadro

• Fakülte derslerine takviye amaçlı okumalar

• Osmanlı medrese usulü klasik eser okumaları

• Yabancı dil eğitimi

• Arapça hazırlığa yönelik özel programlar

• Ücretsiz barınma imkânı 

Süleyman Ramazanoğlu kimdir?

1947 Trabzon Araklı’da doğdu. İlk eğitimini babası Hacı Hasan Hocaefendi’den aldı. 
Medrese tahsilini dönemin meşhur âlimlerimden Çaykaralı Hacı Hasan Rami Yavuz 
Hocaefendi’den, hıfzını ise Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Hocaefendi’den tamamladı. 1966 
yılındaki icazetini takiben kendi köyü Araklı Ayvadere’ye (eski adı Aho) imam olarak 
atandı. Burada Kur’an kursu açarak ders okutmaya başladı. İmam Hatip Lisesi’ni 
müteakiben kazandığı İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nü 1979 yılında tamamladı. 
1981’de Bafra merkez vaizliğine, 1985’de ise Trabzon merkez vaizliğine atandı. 1987 
yılından itibaren imamlık ve tedrisat hizmetlerine Hollanda’nın Rotterdam şehrinde 
devam etti. Burada ‘Hollanda İslâmi Araştırmalar Eğitim ve Kültür Vakfı’nı kurdu.2012’de 
Türkiye’ye dönen Ramazanoğlu 2013’te İstanbul’da tesis ettiği Daru’l Ulûm İslâmî İlimler 
Eğitim Araştırma Merkezi’nde talebe yetiştirmeye devam etmektedir.



GÜZ

EMSİLE BİNA
BİRGİVİ CÜRCANİ
OKUL KIRAAT KİTABI
MUHADESE

HAZIRLIK SINIFI  
DERS PROGRAMI

YAZ

TUHFETÜSSENİYYE
TEFSİRUL VADIH
TAHAVİYYE AKAİDİ  
KAVAİDUL AKAİD

BAHAR

MAKSUD
KISAS-I NEBİYYİN
TALİMUL MÜTEALLİM
MUHADESE

GÜZ

TEFSİRUL VADIH 
RİYAZUSSALİHİN
KUDURİ
İZHAR / KATRUNNEDA
KUR’AN-I KERİM

1. SINIF  
DERS PROGRAMI

YAZ

İBN-İ KESİR
RİYAZUSSALİHİN
KUDURİ
İZHAR / KATRUNNEDA

BAHAR

İBN-İ KESİR
RİYAZUSSALİHİN
KUDURİ
İZHAR / KATRUNNEDA
KUR’AN-I KERİM





2. SINIF  
DERS PROGRAMI

GÜZ

NESEFİ
ŞEMAİL
MÜLTEKA / İHTİYAR
MUSTALAHUL HADİS
KUR’AN-I KERİM

YAZ

TIBYAN
MÜLTEKA / İHTİYAR
ŞERHUL AKAİD
MUSTALAHUL HADİS
İSAGUCİ

3. SINIF  
DERS PROGRAMI

GÜZ

KEŞŞAF / BEYZAVİ
EL VECİZ
HİDAYE
ŞERHUL AKAİD
KUR’AN-I KERİM

YAZ

KEŞŞAF / BEYZAVİ
ŞERHUL HADİS
EL VECİZ / GÜNCEL FIKIH
M. MEANİ

BAHAR

KEŞŞAF / BEYZAVİ
EL VECİZ
HİDAYE
ŞERHUL AKAİD
KUR’AN-I KERİM

BAHAR

NESEFİ
UMDETUL AHKAM
MÜLTEKA / İHTİYAR
MUSTALAHUL HADİS
KUR’AN-I KERİM





GÜZ

GÜNCEL FIKIH
M. MEANİ

* seçmeli derslerimiz 
yeterli kontenjana ulaşıldığı 
takdirde açılmaktadır. 

Seçmeli Derslerimiz*  
İngilizce,  
İslam Ülkeleri Tarihi,  
YDS Arapca

4. SINIF  
DERS PROGRAMI

BAHAR

GÜNCEL FIKIH
M. MEANİ



SICAK YUVAMIZ
Hz. Ömer Camii ile bitişik bir 
konuma sahip yurdumuz, 
Ümraniye Metro istasyonu 
ve otobüs duraklarına 10 
dakikalık yürüme mesafesinde 
bulunmaktadır.

Yurdumuz 5 katlı olup 
yemekhanesi, mescidi ve 
derslikleri ile öğrencilere rahat 
ve samimi bir barınma imkânı 
sağlamaktadır.

VAKIF BİNAMIZ
Sahip olduğu konum itibariyle 
metro, metrobüs gibi ulaşım 
araçlarına; Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi, İSAM gibi 
eğitim kurumlarına ve Bağlarbaşı 
Kültür Merkezine yürüme 
mesafesindedir.

Ayrıca derslerin yürütülmesi 
için donanımlı dersliklerimizle, 
mescidimizle ve öğle, akşam 
olmak üzere iki öğün servis 
yapan yemekhanemizle 
öğrencilerimizin hizmetindedir.



GELİŞİM KONFERANSLARI
Vakfımız; öğrencilerimizin eğitim süreçlerine katkı 
sunan ve dünyaya daha geniş bir perspektifle 
bakmalarını sağlayan bir dizi seminer faaliyeti 
icra etmektedir. Aylık periotlarla düzenlenen bu 
seminerlere çeşitli alanlardan uzman hocalar davet 
edilmekte ve farklı konular üzerinde söyleşiler 
yapılmaktadır. 



SOSYAL FAALİYETLERİMİZ
Vakfımız, bünyesinde eğitim alan öğrencilerin ilmî yetkinliğe kavuşmasını esas 
gaye edinmiş olmakla birlikte öğrencilerimizin kültürel ve sosyal birikimlerine katkı 
sağlamayı da ihmal etmemektedir. Bu minvalde sene içerisinde yoğun ders sürecinin 
getirdiği zihnî yorgunluğu atmaya yardımcı olacak şehir içi ve şehir dışı geziler 
düzenlemektedir. Bu gezilerde ecdadımızın bize miras bıraktığı kültür ve medeniyetin 
en canlı tezahürleri olan tarihi mekânları ve coğrafyamızın doğal ortamları ziyaret 
edilmektedir. Bunun yanında talebelerimizin moral ve motivasyonunu arttırmak için 
eğitimlerine olumlu katkı sağlayacak sosyal ve kültürel yönden çeşitli faaliyetler de 
düzenlenmektedir. Ayrıca Vakfımız, mübarek ramazan ayı boyunca öğrencilerimize 
ve misafirlerimize iftar ve sahur programı düzenlemektedir. Kıymetli bağışçılarımızın 
maddi destekleri ile yürütülen kurban organizasyonu sayesinde de öğrencilerimizin 
yıllık et ihtiyacı karşılanmaktadır.



Knowledge is a crucial capital that provides 
bliss in both worlds. Indeed, there is a way for 
obtaining this great capital.
This learning method that was inspired from 
the method of prophetic teaching consists of 
reading well-known books under supervision of 
experts in their field and the consolidating the 
lesson which were learned from the teachers.
In this prophetic way, the student who 
demands to learn this unique knowledge will 
be honored by entering the circle of scholars 
with the permission of Allah.
Because knowledge is a spiritual food, its 
taste that was received from itself is far 
beyond material tastes as much as can not be 
compared.
For human being to be honored like that, it is 
not enough to know only but it is possible by 
acting appropriately to what he learned with 
all his sincerity. Thus, many others perished 
from practices without sincerity and from 
knowledge without practices.

ÖĞRENCİLERDEN SESLER
İlim, iki cihanda da saadeti temin eden kıymetli bir sermayedir. Bu yüce sermayeyi 
elde etmenin elbette usûlü vardır. 
Peygamber efendimiz’in ashabına hitap eden talim metodundan ilham alan 
İslamî ilimler geleneğinin özünde yetkin hocaların gözetiminde tedris edilen klasik 
kitaplar bulunmaktadır. Talebeler ise müzakere ve mütalaa yaparak ilmi birikimini 
oluşturmaya çalışmaktadır.
Bu nebevi usul üzere ilim öğrenmeye azm eden talebe, Allahu teala’nın muvaffak 
kılmasıyla âlimlerin halkasına intisab etme şerefine nail olur.
Manevi bir gıda olan ilim yoluyla elde edilen lezzet maddî lezzetlere kıyasla daha 
üstün bir mertebede bulunmaktadır.
İnsanın, bahsedilen şerefe nail olması sadece ilim ile değil bunun yanında ilmiyle 
amel etmesiyle ve amelini de ihlasla yapmasıyla mümkündür. Zira niceleri ihlâssız 
amelden, niceleri de amelsiz ilimden helak oldular.

العلم كنز ثمين يضمن لنا سعادة الدارين.
 طبعا ،هناك مناهج و اأصول في الحصول على

هذا الكنز الثمين.
سلامية الذي هو ملهم من  تحصيل العلوم ال�إ

 منهج تعليم سيدنا مصطفى - ص -  للصحابة
 الكرام اإنما هو عبارة عن تدريس مدرسين

 مختصين الكتب العلمية التي اشتهرت بين اأهل
 العلم  واأيضا هو عبارة عن مذاكرة ومطالعة

طلاب العلم دروسهم فيما بينهم للفهم ال�أكثر.
 و من يعزم على اأخذ العلم بهذه الطريقة النبوية

 ينال بتوفيق الله
 شرف انتساٍب لحلقات هؤل�ء العلماء الكرام.

العلم زاد معنوي..
 فانطلاقا من هذا، لذة  العلم فوق كل  ال�أذواق
 المادية اإلى حد ل� يقبل القياس بتلك ال�أذواق

المادية.
نسان ل� يمكنه نيل  الجدير بالذكر هو اأن ال�إ

 الشرف المذكور سابقا بالعلم فحسب بل عليه
العمل بعلمه مخلصا.اإذ “

َّ َّ الْعاَلُِموَن َوَهَلَك الَْعالُِموَن اِل�  َهَلَك النَّاُس اِل�
َّ الُْمْخِلُصوَن...” الَْعاِملُوَن َوَهَلَك الَْعاِملُوَن اِل�



MUSTAFA ÖZÇELİK

ABDURRAHİM RAHİMOV

MUSTAFA YILDIRIM

AHMET NİYAZİ ÖZDEMİR

İBRAHİM AKTÜRK

FURKAN AKBULUT

SERGEN ASLAN

MUSTAFA ERGİN

ORHAN ÇELİK

YUSUF YALÇINKAYA

Ö.FARUK KOYUNCU

MEHMET AKGÜL

RAMAZAN ŞAHİN

MUSTAFA ODABAŞ

OSMAN AYDEMİR

MEZUNLARIMIZDAN 
BİR DEMET
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