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Yüce Allah’ın âlemlere rahmet olarak gönderdiği Hz. Peygamber’e (sav) iman edenlerin 
hayatları, güneşin doğuşuyla gecenin, karanlıktan sıyrılıp parıldamaya başlayan bir 
gün gibi aydınlanmıştı. Kararmış ve buz tutmuş vicdanları, iman ateşiyle eriyip; sevgi, 
merhamet ve fedakârlık çiçeklerinin açtığı bir rahmet bahçesine dönüşmüştü. Daha fazla 
dünyalık kazanmak için faiz, kumar, aldatma… gibi kötülükleri irtikap etmekten uzakla-
şıp, ellerindeki dünyalık ile âhiretlerini imar etmenin ve oradaki derecelerini yükseltmenin 
gayretine girmişlerdi. 

Bu gayretle bir taraftan gecelerini namazla, Kur’an’la ve zikirle; gündüzlerini de oruçla 
ihya etmeye çalışırlarken, diğer taraftan da yetime, yoksula, yolda kalmışa, dara düşmü-
şe, hatta aç ve susuz kalmış hayvanlara yardım etmenin imkânlarını aramışlar, bu uğurda 
ellerinden geleni fazlasıyla yapmışlardı. Çünkü hayatlarına yön veren onlarca ayet ve 
hadis-i şerifte, namaz kılmaları, oruç tutmaları, Allah’ı zikretmeleri… emredildiği gibi, 
ihtiyaç sahiplerine yardım etmeleri, yolda kalmışlara infak etmeleri, yoksulları doyurmala-
rı… da emrediliyordu. Veya tersinden bakılacak olursa, âhirette cehennemlik olanların 
suçları; namaz kılmamak, ibadetleri yerine getirmemek olduğu kadar,  yoksulu doyur-
mamak, ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmamaktı da: “(Cennetlikler) günahkârlara 
uzaktan uzağa sorarlar: Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar şöyle cevap verirler: Biz 
namaz kılanlardan değildik. Yoksulu da doyurmuyorduk.” (Müddessir suresi: 40 – 44). 

Allah yolunda infak etmenin, Allah’a verilmiş güzel bir borç gibi olduğu ve karşılığının 
fazlasıyla alınacağının müjdelenmesi; yine Allah yolunda infak edenlerin misalinin, topra-
ğa ekilen ve yediyüz dane veren tek bir dane gibi olduğunun bildirilmesi… Müslümanları 
iyilik ve infak yarışına sokmuştur. Öyle ki; zengin olanları kıskanmalar, bu zenginliğin sağ-
layacağı rahatlık ve lüks için değil, zenginler gibi Allah yolunda infak edemeyip, bunun 
sevabından mahrum kalındığı içindi. Şu rivayet buna güzel bir örnektir: 

Bir gün, başta Ebû Zer (r.a.) olmak üzere Muhacirlerin fakir olanları Peygamberimize 
(sav) gelerek şöyle dediler: “Yâ Resulallah, zenginler (cennetteki) yüksek dereceleri ve 
ebedi nimetleri alıp gittiler. Çünkü onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutu-
yorlar; ancak onlar sadaka veriyor, biz veremiyoruz; onlar köle âzat ediyor, biz edemiyo-
ruz. Sahabîlerini dinleyen Peygamberimiz (sav), onların gönlünü şu müjdesiyle aldı: “Ben 
size bir şey öğreteyim mi? Onunla, sizi geçenlere yetişir, sizden sonrakileri de geçersiniz. 
Hem hiçbir kimse sizden daha faziletli olamaz. Tâ ki, onlar da sizin yaptığınız gibi yapmış 
olsunlar. Her (farz) namazdan sonra otuz üç kere ‘sübhanallah’, otuz üç kere ‘elham-
dülillah’, otuz üç kere ‘Allahu ekber’ derseniz, tamamı 99 eder. Yüzün tamamında da, 
‘Lâilaheillallahü vahdehu lâ şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin 
kadîr’ derseniz, günahlarınız denizin köpüğü kadar da olsa, affolunur.”  (Müslim, Ebû 
Dâvud).

Müslümanları Allah yolunda harcamaya yönelten bu müjdeler arasında bir tanesi var 
ki, toplumlarda hor görülen, ezilen ve dışlanan yetimlerin el üstünde tutulmasını sağla-
mıştır. Çünkü işin ucunda cennette Hz. Peygamber’e (sav) komşu olmak vardır. Şöyle 
buyuruyor rahmet elçisi Peygamber Efendimiz: “Kendi yetimini veya başkasına ait bir ye-
timi himaye edip koruyan kimseyle ben, cennette şöyle –işaret parmağı ile orta parmağını 
göstererek- yan yana bulunacağız.” (Müslim).

Bütün bu müjdeler, bir “sadaka-i cariyenin” yani faydası devam eden, kendisinden is-
tifade edilmeye devam edilen bir hayırlı işin, eserin sahibinin, ölümünden sonra da sevap 
kazanmaya devam ettiği müjdesiyle birleşince, ortaya yapılan iyiliği devamlı hale geti-
ren vakıflar çıkmıştır. Ve İslâm medeniyeti âdeta iyilik ve yardım eli her tarafa, her ihtiyaç 
sahibine ulaşan vakıf medeniyetine dönüşmüştür. İşte bu sayımızda bu önemli konuyu 
işledik. Konuyla ilgili söyleşimizi ise Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Sayın Mehmet 
Savaş POLAT Bey ile gerçekleştirdik. İslâm güneşinin doğuşundan önceki cahiliye dö-
neminde olduğu gibi, daha çok kazanmak, hep kendileri kazanmak için dünyayı kana 
ve gözyaşına boğup, her tarafı yetimler, ihtiyaç sahipleri ve muhacirlerle dolduran 21. 
Yüzyılın cahiliyesi karşısında, “vakıf” ve “vakfetmek” misyonumuzu yeniden kuşanmanın 
çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Selam ve dua ile…
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"Bugün kamuoyuna sunduğumuz bildiri, ya-
bancılara ve şüphe içinde olanlara, İslam’ın şu veya 
bu sistemin, şu veya bu düşünce grubunun üze-
rindeki üstünlüğünü ispatlayacak bir metin değildir. 
Bildiri, hangi tarafta olduklarını apaçık bir biçimde 
kalplerinde hisseden ve nereye ait olduklarını bilen 
Müslümanlara yöneliktir. Bu gibi insanlar için bu 
bildiri, onların sevgisi ve aidiyetinin ne gibi görevler 
yüklediği hakkında gerekli sonuçların çıkarılması 
için bir çağrıdır.”  ve 

 Hedefimiz; Müslümanların İslamlaşması, Slo-
ganımız; İnanmak ve mücadele etmek

sözleriyle “İslam Deklarasyonu�nu” ilan 
ediyordu, Bilge Kral Aliya Izzetbegoviç. 

Onun mücadelesine kendi sözlerinden 
okuyacağınız bu kitabı içeriği açısından de-
ğerlendirdiğimizde, üç bölüm halinde su-
nularak konular arası bütünlük kurulmuş. 

Birinci bölümde; Müslümanların kendi içerisin-
deki problemlerin tespiti ve nereden kaynaklandı-
ğına açıklık getirilmiş.  Daha sonra ise, Müslüman-
ların güçsüz kalmasının nedenleri irdeleniyor ve 
çözüm yolları okuyucuya sunuluyor.

İkinci bölüm “İslami Düzen” ile ilgilidir. İslami dü-
zen Bilge Kral›a göre:

 Din ve kanun, terbiye ve güç, ülkü ve çıkarlar, 
manevi toplum ve devlet, gönüllülük ve zorlamanın 
birliğidir.

açıklamasının ardından “bizim zamanımızda 
İslam düzeni/Tezler” başlığı altında şu prensip-
ler açığa kavuşturulmuştur: “İnsan ve toplumu, 
insanların eşitliği, Müslümanların kardeşliği, 
Müslümanların birliği, Sahiplik, Zekat ve faiz, 
Cumhuriyetçi yaklaşım, Allah’tan başka ilah 
yoktur, Eğitim-terbiye, Öğretim, Vicdan özgürlü-
ğü, İslam ve bağımsızlık, Çalışma ve Mücade-
le, Kadın ve aile, Hedef vasıtayı mübah kılmaz, 
Azınlıklar ve Diğer topluluklar ile olan ilişkiler.” 

Son bölümde ise çok önemli kavramların açıklan-
masına ayrılmıştır. Bu önemli kavramlar ise; İslami 
düzen, Panislamizm ve ırkçılık, Hristiyanlık ve Ya-
hudilik, kapitalizm ve sosyalizm teşkil etmektedir. 

Derneğimiz kitap okuma programının Gençler 
listesinde yer alan ve  Fide yayınları tarafından ya-
yın hayatına kazandırılan bu değerli eser 101 say-
fadan ibarettir.
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1. Vakıf Nedir? Her Müslüman ölümünden 

sonra da amel defterinin kapanmamasını, sevap 

yazılmaya devam etmesini ister. Bunun yolların-

dan biri de geride, Efendimiz’in (sav) “sadaka-i 

câriye” dediği akıp duran bir sadaka bırakmaktır. 

Hz. Ömer’in Hayber’de çok verimli bir arazisi vardı. 

“Onu Allah (cc) yolunda vermek istediğini” Rasu-

lullah’a (sav) açtı. Efendimiz de “aslı satılmamak, 

miras olmamak ve hibe edilmemek şartı ile gelirini 

tasadduk etmesini” tavsiye etti. Efendimiz (sav) o 

zaman “vakıf” lafzını telaffuz etmemişti, ama za-

man içinde bu tasadduk işleminin adı “vakıf” ola-

rak kullanıla geldi. 

2. Kuruluşu: Vakıf kurmak isteyen kişi önce 

“akar” denilen bir gelir kaynağı gösterir. Bu bir 

tarla, bir dükkan, bir daire, yani zamanla bitip tü-

kenmeyecek bir gelir kaynağı olmalıdır. Sonra bu 

gelirin harcanacağı bir cihet gösterir. Bu da bir eği-

tim kurumu, bir hastane, bir cami, bir mahallenin 

fakirleri olabilir. Sonra vakfı yapan kişi, vakfın gelir 

kaynağı ve harcanacağı cihetle ilgili tüm şartları, 

mütevelli heyetini, hak ve görevlerini ayrıntılı şekilde 

bir deftere kaydeder. Buna “vakfiye” denir. Son-

ra gidip bunları adlî makamlara veya ilgili yerlere 

tescil ettirir. Böylece vakıf kurulmuş olur. Bundan 

sonra vakfın tüm tasarrufları devletin kontrolün-

dedir. Vakfeden ve tayin ettiği mütevelli ölse bile 

devlet-ebed-müddet olduğu için vakfın hizmeti 

kesintisiz devam eder. Sadaka-i câriye denilişi 

de bundandır. İnsanlar, devletin vakıfları himaye 

edeceğine güvenirse vakıflar eskiden olduğu gibi 

VAKIF HAKKINDA
BİRKAÇ HATIRLATMA

devam eder. Vakıf emlakinin ve gelirlerinin çar-çur 

edilmemesi, alınıp-satılmaması ve şartların değiş-

tirilmemesi için âlimler “vâkıfın şartı Şâri’in (Allah ve 

Rasülünün) şartı gibidir” demişlerdir.   

3. Vakıfların Hizmet Alanları: Vakıfların 

hizmet verdiği alanlar pek çoktur. Bazılarını şöyle 

sıralayabiliriz:

Camiler, mescitler, namazgahlar.

        

Medreseler, mektepler, kütüphaneler, der-

gahlar.

Çeşmeler, sebiller, sarnıçlar, kuyular, yolların 

tamir ve tesviyesi

Kervansaraylar, hastahaneler, kabirler. 

Mekke-Medine fakirlerine, hac yolunda pa-

rasını kaybeden hacılara yardım edilmesi, hacılara 

su ve şerbet dağıtılması.

Camilerde va’z edilmesi, tefsir hadis fıkıh 

okunması, fakir çocuklara Nebe’ ve Mülk sureleri-

nin alınması, Kur’an-ı Kerim’i hatm eden çocuklara 

bahşiş dağıtılması.

Cami mescit ve tekke duvarlarında biten ot 

ve ağaçların temizlenmesi.

Ramazanda ve diğer mübarek günlerde 

iftar vaktinde camilerde hurma, zeytin ve su da-

ğıtılması,

Fakir kızlara çeyiz yardımı yapmak, fakir ce-

nazelerini kaldırmak, yetim yoksul çocuklara, fakir 

dul kadınlara bayram elbisesi satın almak, testi, 

tabak ve bardak gibi şeyleri kıran hizmetçi kızları 

serzenişten kurtarmak için kırdıkları şeyleri öde-

yivermek için, mushafların ve diğer dinî kitapların 

yazılması, alınması, tamir edilmesi için yapılan va-

kıflar.    

Tüm bu ve benzeri hayır hizmetlerinin kesilmeden 

dünya durdukça devam edebilmesi için nice akar-

lar, çiftlikler, ormanlar, dükkanlar, han ve hamam-

lar vakfedilmiştir. Eski vakfiyeler okunacak olursa 

daha böyle nice vakıflar yapıldığı görülecektir 

(Hukuk-ı İslamiyye ve Istılahât-ı Fıkhıyye Kamusu, 

Ömer Nasûhî Bilmen, c.4, s.302-304).

 

4. Sonuç: Günümüzde birçok vakıf tabela 

vakfıdır, bir akarı bir geliri yoktur, hayırseverlerin 

yardımıyla hizmet vermektedir. Halbuki asıl vakıf 

iki ana unsurdan oluşur: Gelir kaynağı bir akar ve 

bu gelirin harcanacağı bir hizmet alanı. Mesela 

İstanbul’daki Mısır Çarşısı’ndaki dükkanların gelir-

lerinin, yanındaki Yeni Cami’nin ihtiyaçlarına tahsis 

edilmesi gerçek vakfın nasıl olması gerektiği konu-

sunda bize bir fikir verebilir.

 

Vakıflar için çok önemli olan bir husus da devle-

tin bu kurumlara sahip çıkmasıdır. Vakıf yapacak 

kişinin, vakfının kendisi vefat ettikten sonra da 

hizmetin devam edeceği konusunda bir endişesi 

olmaması gerekir. Hayırsever insanımız devletten 

böyle bir güvence görürse, tarihte olduğu gibi bu-

gün de vakıflar kuracaktır. Siz özellikle İstanbul’da 

Sur içinde dolaştığınızda adım başı bir çeşme, bir 

medrese, tarihî bir mescit görebilirsiniz. Ama çoğu 

yerde bunların ihtiyaçlarını karşılayacak bir akar 

göremezsiniz. Çünkü Şer’iye ve Evkaf Nazareti 

ilga edildiğinde bunlar himayesiz kalmış ve yağ-

malanmıştır. Vakıfların tekrar aslî hüviyetine kavuş-

ması temennisiyle.  

D
O
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Ahmet
EFE
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“osmanlı Devleti’nin Tanzimat’tan önceki dönemin-
de kamu işleri (bir mıntıka sakinlerinin aynı yerde top-
lu bir surette yaşamaktan doğan müşterek umumi 
ihtiyaçları) devletin asıl görev ve icraatlarının dışında 
kalıyordu. Aynı zamanda bayındırlık ve ziraat gibi hiz-
metler de devletin görev sahasına girmemişti.(…) 
Bazı padişahlar bugün devlet görevlerinden olan su 
tesisatı, köprü ve saire gibi bayındırlık eserlerini devlet 
başkanı sıfatıyla değil, hayırsever bir insan ola-
rak ve vakıf suretiyle yaptırmışlardır. 

Vakıf müessesesi, tarihi gelişimi içerisinde genişle-
yerek hayat boyunca insanlığın ihtiyaç duyduğu 
bütün konuları ele alıp işlemiş ve ortaya çıkan çeşitli 
meseleleri çözebilen bir müessese olmuştur. Milli kül-
türümüze bakacak olursak, birçok medeniyetlere be-
şiklik yapmış Anadolu’da kamu hizmetlerinin, bir 
Türk ve İslam müessesesi olan vakıf yoluyla yapıldığını 
görürüz. Bu vakıflar güncelliğini koruyor ve gayelerini 
gerçekleştiriyorsa kuruluşundaki sosyal dengeye ve-
rilen önem sayesindedir.

Vakıf, insanlarla beraber mevcut olan karşılık daya-
nışma ve başkalarına iyilik yapma duygusnu, hukuki 
statüye kavuşturan ve ona süreklilik kavramını 

sağlayan, tüzel kişiliğe sahip hukuki ve sosyal bir 
müessesedir.(…)

Vakfın temelinde yatan ana düşünce, Allah rızası, 
hayır duygusu, insanlık ve yurt sevgisidir. Vakıf kuran-
lar, helal mallarını seve seve kendi mülkiyetlerinden 
çıkarıp Allah rızası için vakfederek, gelirini toplumun 
yararına bırakmışlardır. Tarlalar, çiftlikler, değir-
menler, köyler, ormanlar, bahçeler, zeytinlik-
ler, nehirler, göller, madenler, evler, dükkanlar, 
hanlar, hamamlar, mer’alar, su kaynakları gibi 
birçok varlıklarını vakfederek varlıklarıyla fakir fukara-
nın korunup gözetilmesini, ille hizmet edilme-
sini ve bir çok sosyal, kültürel hizmetlerin ifası-
nı şart etmişlerdir. Kurulan bu vakıflar, kurucularının 
maddi varlıklarıyla uygun olarak büyüklük - küçüklük 
arz etmekte ise de, önemli olan niyetlerindeki güzellik, 
hayır duygusu ve insanlık sevgisidir. Bunun içindir ki, 
hayır ve hayır hizmetinde bulunmak için vakıf kurma 
işinde hükümdarlar, sultanlar, hanım sultanlar, 
vezirler, devletin ileri gelenleri ve büyük servet 
sahipleri yanında orta halliler, kendileri fakir fa-
kat gönülleri zengin hayırsever kimseler de yer 
almışlar, onlar da bu işte geri kalmamışlardır. 

Vakıflar dini inanç ve düşüncelerin güçlü olduğu 
müesseseler olarak, siyasi çalkantıların, idari iktidar-
sızlıkların dışında kalmışlar ve bu sayede toplum ha-
yatımızda, istikrar ve devamlılık sembolü olmuşlardır.
(…) 

Toplum içerisinde gelir dağılımı eşitsizliğinden 
doğacak sosyal patlamaların önlenmesi ve ta-
hakkuk ettirildiği cemiyetlerde sınıf farkının oluş-
maması yönleriyle kitlelerin gruplaşarak top-
lum hayatını sarsan olumsuz davranışlarını 
önlemiş, sosyal adalet ve hizmet dağılımında 
büyük görevler ifa etmiştir. (…)Geliştirilen bu vakıf 
sisteminin bir sonucu olarak toplumumuzda sınıf 
farkı oluşmamıştır. Vakıflar, bu ahlaki ve insani 
ödevin yerine getirilmesinde kişilere yardımcı ve fay-
dalı olabilecek müesseselerin en elverişlisi, en sağla-
mıdır. (…)

Osmanlı döneminde 26.798 vakıf kurulduğu, 
ancak tespit edilemeyenlerle bu miktarın 50.000 
civarında olabileceği, kaynak araştırmalarında belirtil-
mektedir. XIX. yüzyılda başkent İstanbul›un taşınmaz 
mallarının üçte ikisi vakıf malları idi. Gerçekten, yol-
lar, köprüler yapımı ve sulama çalışmaları gibi 
kamu işleri; hastaneler yapımı ve fakirlere yar-
dım gibi sosyal yardımlaşma faaliyetleri; eğiti-
ci ve öğretici kadronun ücretlerini, talebelerin 
bakımını, medreseler ve kütüphaneler yapımı-
nı teminat altına almaya yönelik kültür işleri; 
camiler inşası gibi din hizmetleri Osmanlı Dev-
leti’nde vakıflar yoluyla idare ediliyordu.(…)

İslam dinini kabul etmelerinden sonra Türklerin, 
iktisadi ve sosyal hayatlarında yüzyıllar boyu tesirli 
bir rol oynamış bulunan vakıf müessesesi, sadece 
fakirlere yardım etmek gibi bir çerçevede kal-
mamış, aynı zamanda fikir, kültür, irfan ve imar 
gibi müesseseler üzerinde de derin izler bı-
rakmıştır. Nitekim, bu yüzden Osmanlı Devleti’nin 
bütün hayatında bir iskân ve imar metodu olarak 
vakıfların oynamış olduğu büyük rolden kimse şüp-
he etmemektedir. Şehirlerimizin her türlü kamu 
hizmetleri, sosyal yardımlaşma teşkilatı, ilmi, 
dini, medeni hayatın her türlü tezahürleri hep 
vakıflar yolu ile tanzim edilmiştir.(…)

Bugünkü Türk toplumunda olduğu gibi Osmanlı 
toplumunda da vakfa dini olmaktan çok beledi bir 
kuruluş olarak bakmak gerekir. Genellikle şehrin 
bü-
tününü ilgilendiren her türlü hizmetler vakıf 
kanalıyla yapılmışlardır. Batı dünyasında kilise-
nin, belediyenin veya devletin yaptığı işleri, biz-
de geniş ölçüde kişilerin kurdukları vakıflar yapmıştır. 
Böylece vakıf, dini bir görevi geniş ölçüde yerine geti-
rirken, kendi çapında sosyal ve ekonomik sorun-
lara da çözüm bulmuştur.

Bu bakımdan vakıf, elbirliğinin ve gönül birliğinin 
en güzel anlatış vasıtasıdır. Vakıf sisteminde kişi 
ile toplumculuk, halk ile devletçilik fikirleri yur-
da, yurttaşlara ve insanlığa hizmet yolunda 
mahirane bir biçimde birleştirilmiş ve kaynaş-
tırılmıştır. 

Vakıflar, toplumsal huzursuzlukların giderilmesi ve 
toplumda sosyal refahın sağlanması, kültürel bozuk-
lukların giderilmesi, ekonomik dengenin sağlanması, 
kısaca toplum düzeninin oluşturulmasında önemli bir 
görev ifa eden müesseselerimizdendir. Vakıflar, top-
lum içindeki dayanışmanın arttırılması, aile ve toplum 
içinde kuşaklar arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi 
açısından önemli bir görev üstlenmiştir. İşte bu yol-
la, halkın ibadeti için camiler; eğitimi için medrese ve 
mektepler; okumak, bilgi ve görgüyü arttırmak için 
kütüphaneler; hastalara şifa bulmak için dar’üşşifa-
lar, hastaneler; akıl hastaları için bimarhaneler; aç-
ları doyurmak amacıyla imarethaneler; ticari temin 
için bedestenler, arastalar; susuzluğu gidermek ve 
temizlenmek için, su yolları-şadırvanlar-sebiller-ha-
mamlar; kervancılar için kervansaraylar; yolcular 
için hanlar-tabhaneler; saati öğrenmek ve takip et-
mek için muvakkithaneler; ulaşım için köprüler inşa 
ederek yerleşik düzene geçmişler ve şehirleşmeyi 
tamamlamışlar, bu eserlerin devamlı ayakta kalması 
için de gelir getirici mülkler bırakılmış, personel ata-
maları yapılmış; dolayısıyla birçok kişiye iş imkanı ve 
devamlılık temin edilmiştir.1

 1 Dr. İlhan Akbulut’un “Vakıf Kurumu, 
Mahiyeti ve Tarihi Gelişimi” isimli makale-
sinden kısaltılarak alınmıştır. (Başlık ve vur-
gular tarafımıza aittir.)

 

VAKIFLAR VE
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D
O

S
Y
A

Emin
ATALAY

İ L İ M  K Ü LT Ü R  V E  R A H M E T  D E R N E Ğ İ
5

İ L İ M  K Ü LT Ü R  V E  R A H M E T  D E R N E Ğ İ
4



PAYLAŞ Kİ 
SEVİLESİN

T
ürkiye’mizde son 30 yıldır dünyaya açılım 

hız kazanmıştır. Uluslararası ticarette ve 

turizmde geçmiş yıllara oranla ciddi bir 

artış söz konusudur. Ülkemizdeki bu dışarıya 

doğru olan devinim ve hareket, sadece ticarette 

ve turizm de değil elbette. Özellikle iletişim araç-

larının dünyayı avucumuzun içine (cep telefonu-

na) sığdırmasıyla birlikte dünyamızdaki her türlü 

olaydan anında haberdar olduk. Başlangıçta 

yeni ve farklı olanla ilgili merak duygularımızı gi-

derdik. Lakin gördüklerimiz yalnızca güzel, hoş, 

cazip ve zevk veren şeyler değildi. Aynı zamanda 

acı, gözyaşı, yangın, açlık, susuzluk, deprem, sel 

felaketi, savaş, sürgün, denizde ve karada haya-

tını kaybedenler de artık her an karşımızdaydı. 

Sadece üzülmek, ağlamak ve “keşke böyle ol-

masaydı” demek, onlara bir fayda vermiyordu.  

Milletimizin damarlarındaki kana ve ruhun-

daki en ücra köşeye kadar işlemiş olan Allah’a, 

Peygamberine, Kur’an’ına olan imanı; gördükleri 

karşısında kendilerini harekete geçirdi. Zira “var 

olanı paylaşmak” insanımızın en temel özellik-

lerinden birisi idi. Bu özellikleri gereği ülkemizde 

Din, İman, Kur’an ve İslâm adına her ne zaman 

bir ihtiyaç hasıl olsa o sıkıntıyı gidermek için ken-

disinin ihtiyacı olsa bile hep vermişti zaten. Biliyor 

ve inanıyordu ki; verdikleri bir gün mutlaka karşı-

lığını bulacaktı. Şimdi de sırada dünyanın diğer 

coğrafyalarındaki kardeşleri vardı. O da hemen 

üzerine düşeni yapmaya başladı ve bu “iyilik” ve 

“hayr” hareketinin sesi dünyanın farklı bölgele-

rinden duyulmaya ve izlenmeye başlandı.

Başta İ.H.H İnsani Yardım Vakfı olmak üzere 

Türkiye merkezli irili ufaklı yüzlerce sivil toplum ör-

gütleri ve çeşitli cemiyetler dünya üzerindeki tüm 

ülkelerde imkânları ölçüsünde faaliyet göster-

meye başladılar. Özellikle Kurban ve Ramazan 

aylarında zirveye ulaşan bu “uluslararası iyilik 

ve hayır” hareketi tüm yıllara yayılarak kardeş-

lerimin yanında kalıcı olmaya devam etmektedir. 

Aç olana ekmek, susuz olana su, evsiz olana ev, 

dertli olana deva, hasta olana şifa, borçlu olana 

eda imkânı olmaya çalışan bu hareketlerdeki en 

temel hareket ettirici duygu ve düşünce, milleti-

mizin imanından kaynaklanan “yaşat ki yaşa-

yasın” ilkesidir. Sadece ve sadece “verme ve 

paylaşma” düsturu ile yapılan bu çalışmaları 

gören diğer ülke insanları, daha önce ülkele-

rine “almak ve sömürmek” için gelen yaban-

cılarla karşılaştırdıklarından, aradaki bu derin 

anlamlı, değerli ve üstün farkı görünce bizleri 

her daim hem fiziki dünyalarına hem de gönül 

dünyalarına kabul etmekte hiç tereddüt etme-

diler ve etmiyorlar.

Allah’ın bize verdiklerini biz de Allah’ın kullarına 

vermeye devam ettiğimiz sürece hem Allah ka-

tında hem de insanlık nezdinde yükseleceğimizi 

hiç unutmamalıyız. Biz verelim ki, Allah da bize 

versin. 
           

  

Üretim araçlarının mülkiyeti meselesi, insan 
soyunun en kadim tartışmalarından birini oluş-
turmuştur. Zerdüştle başlayan bu tartışma Pla-
tonla devam etmiştir.  Thomas More “Ütopya” 
adlı eserinde dilencilik, yoksulluk gibi olumsuz 
tutumların kaynağı olarak özel mülkiyeti görür. 
Campanella “Güneş Ülkesi” kitabında işi biraz 
daha ileri götürerek her türlü eşitsizliğin kaynağı-
nın özel mülkiyet olduğunu ifade eder. Prodhoun 
ise mülkiyeti hırsızlık olarak tanımlayacak kadar 
işi ileri götürür. 

Bu tartışmalar ortaya iki ana paradigma çıkart-
mıştır: Sosyalizm/komünizm ile kapitalizm/libe-
ralizm. Üretim araçlarının mülkiyetini burjuvadan 
alıp ploreteryaya (işçi sınıfına) veren komünizm ile 
hür teşebbüsü tanrılaştıran kapitalizm dünya mil-
letlerini ya üreten insan iyidir önermesi ile zorunlu 
olarak köleleştirmiş ya da tüketen insan faydalıdır 
metaforu ile gönüllü köleliğe razı hale getirmiştir. 
Bilgi ağlarının kontrolü, reklamlar ve subliminal 
mesajlarla insanlar daha çok tüketime sevk edil-

miştir. Bu hız ve haz odaklı üretim/tüketim çarkı 
modern insanın emeğe yabancılaşma ve yal-
nızlaşma gibi çok ciddi sorunlarla yüzleşmesine 
sebep olmuştur. 

Okurlarımız vakıf ile ilgili bir yazının bu giriş cüm-
lesini yadırgamış olabilirler. Meramımız “mülkiyet 
meselesi üzerinden zihinleri işgal edilmiş insan-
larımızın yabancılaşma ve yalnızlaşma sorununu 
aşmak ya da bu tuzağa düşmemek için İslâm 
medeniyetinden bir çıkış yolu bulmaları mümkün 
müdür?” sorusuna cevap bulmaktır. Bu üretim/
tüketim sarmalından insanları kurtaracak yolların 
en başında İslâm dini ve vakıf uygulamaları gel-
mektedir. Vakıf, malın mülkiyetini insana geçici 
süreliğine veren ve bu malı hak etmenin yolunu 
fakir fukaranın hakkını gözetmekte olduğunu 
bilme halidir. Bu durum kapitalist ve sosyalist 
anlayışı tersyüz edecek bir durumdur. Üreten 
kazancından pay ayıracak, tüketen gösterişten 
kaçınacak.

ÖNCE SEN DİYEBİLMENİN 
DİĞER ADI; VAKIFLAR

D
O
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Mehmet
ÇELİK
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O

S
Y
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Cemalettin
AYDINOĞLU
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Vakıf, Allah rızasını umarak kişinin malını, mül-
künü, emeğini, bilgisini sonsuza kadar bağışla-
masıdır. İslam dininde zamanı, şekli, ritüeli belirli 
ibadetler, kulluğun gereği ve şükür eksenli icra 
edilirken; yeri zamanı belirli olmayan informel 
ibadetler de övülmekte ve karşılığı cennet olarak 
müjdelenmektedir. (Tevbe, 111) Bu bağlamda 
vakıf informal ibadetlerin zirvesidir.  

Müslümanlar kalplerini ve beyinlerini Kur’an 
ve sünnetle doyururken direk vakıf diye bir kav-
ramla tanışmadılar. Ama beslendikleri infak mer-
kezli sözcükler vakıf medeniyetini doğurmuştur. 
Kur’an’da bir çok yerde geçen “sadaka, in’am, 
ihsan, it’am, ödünç verme-karz-ı hasen, ya-
rarlı iş yapma, hayır işleme, maldan verme” 
gibi kavramlar Müslümanların gönüllü olarak va-
kıflar çatısı altında kümelenmelerini sağlamıştır. 

Hz. Muhammed ve Sahabe Uygulamaların-
da Vakıf İzleri:

a) Peygamberimiz cahiliye dönemi ile ilgili hatı-
ralarında bir sosyal yardımlaşma ve arabuluculuk 
kurumu gibi iş gören Hilfu’l-Fudul’dan müşteki 
olmamıştır. 

b) İlk dönem sahabe uygulamaları ve Resulullah 
örnekliğinde vakıf medeniyetinin uçları filizlenme-
ye başlamıştır. 

c) Medine’de Müslümanların uhuvvet anlayışı ile 
birbirlerine emanet edilmeleri vakıf anlayışının en 
genel uygulaması gibi durmaktadır. 

d) Medine’ye gelen evsiz, yetim ve öğrenmeye 
istekli kimseleri barındırmak ve eğitmek amacıyla 
oluşturulmuş “Ashab-ı Suffa” ise ilk kurumsal 
vakıf yapısı olarak kayıtlara geçebilir.

e) Peygamberimizin kişiyi öldüğünde üç şey 
onu takip eder cümlesinde zikrettiği sadakayı 

cariye-sürekli sadaka Müslümanları infak, ihsan 
konusunda teşvik etmiştir.

f) “Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe 
eremezsiniz” ayeti müslüman zihninde inkişafa 
yol açmış, Hz. Ömer ve Hz. Talha en güzel hur-
ma bahçelerini, Hz. Osman da su kuyusunu bu 
ayetin muhatabı olmak için vakfetmişlerdir.

Kur’an’da ve Sünnet’te Vakfa Giden Yol 

a) “Allah, kullarından kazançlarının belirli bir bö-
lümünü kendi yolunda harcamalarını istemekte-
dir.” (Bakara, 3)

b) “İyilik şekilsellikten kurtularak, inançla har-
manlandığında Allah katında geçerli bir akçedir.” 
(Bakara,177)

c) “Müslüman kazancından bir kısmını fakir, ye-
tim, yolda kalmış, dilenci ve köleler gibi dezavan-
tajlı grupların yanı sıra akraba, yolcu ve ebeveyn 
gibi kimselerin de payını ayırmak zorundadır.” 
(Bakara,177,215, Zariyat, 19)

d) “İyilikte ve fenalıktan kaçınmada örgütlü yapı-
lar kurmak, dernek-vakıf çatısı altında faaliyetler 
yapmak Allah azze ve celle tarafından emredil-
miştir. Kötülük ve ahlaksızlık odaklı yapılaşmaları 
ise yasaklamıştır.”  (Maide, 2)

e) “Müslüman, kardeşini nefsine tercih ederse 
erdemli biri olacağını bilir.” (İnsan,8-9)

f) Komşusu açken tok yatılamayacağını öğren-
miştir.

g) “Müslüman cömertliğin Allah’a yakınlık, azap-
tan uzaklaşma için bir sebep olduğunu bilir.” 
(Tirmizi, Birr, 40)

h) “Bir hurmanın yarısı ile bile iyilik yapılabilir. İyilik-

te sayı, kemiyet önemli değildir. Burada asıl olan 

sahih niyettir.” (Müslim, Zekat,68)

i) “İyilik sadece para pul ile olmaz.  Güzel söz, 

fikir ve düşünce bile sadaka sayılır.”

 (Müslim, Zekat,68)

Allah bu hayatı ve ölümü insanların hangisinin 

daha iyi iş yaptığını sınamak için yaratmıştır.”

(Mülk, 2)

 İnsanın yaratılış gayesinde iyilik merkezli bir ha-

yatı inşa etmek vardır. Bunu inşâ etmenin yolla-

rından biri de vakıflar aracılığıyla topluma hizmet 

etmektir. Dünya da hüküm süren bu iki ekono-

mi/ yönetim anlayışının insanı getirip bıraktığı yer 

yalnızlık, anlam kaybı ve bilinç yaralanmasıdır. 

Modern insan kökeniyle ve geçmişiyle sorunlu 

insandır. Dünyevi olana ilgisi çok fazladır.  İşte bu 

çıkmaz sokak karşısında İslâm dini müslümanın 

eşya ile olan hukukunu şu şekilde tesis etmiştir:

a) “Allah’dan başka her şey geçicidir. Baki olan 

O’dur. Mal, mülk ve onu kazandığını zanneden 

insan da geçidir. ”(Rahman,26)

b) “Müslümanın eşya ile olan ilişkisi muvakkat 

ve mukayyed bir ilişkidir.

c) Kazancından zekat, öşür, fidye, fitre vb. ver-

mek bir tercih değil, zorunluluktur. Gizlilik esastır. 

Sağ elin verdiğini sol el bilmemelidir.

d) “Yaptığı iyilik en küçük bir beklenti, reklam 

veya riya içermemelidir.” (Maun, 4)

e) “Kişi sevdiği şeylerden infak edecektir.”

(Al-i İmran,92)

f) “Yaptığı iyilik karşısında minnet ve teşekkür 

beklemeyecektir.” (İnsan,8-9)

  

Vakıf, medeniyetin zirve halidir. Bu yapılar mo-

dern dünyanın zihinlerimizde ve toplumsal ya-

pıda açtığı derin yaraları sarabilecek en önemli 

enstrümanlardan biridir. Direnişin diğer adıdır. Bu 

çağ bir veba gibi insanlarını yalnızlaştırırken bu 

yapılar bir deniz feneri olur, toplumun en dipte 

kalmış kesimlerine can suyu vererek ayakta tu-

tar. Öyle ki bu yardımseverlik duygusu bu milletin 

ana hasletlerinden biri olmuştur. Vakıf ben değil, 

o diyebilmektir. Şehrin kakofonisi içerisinde bu-

nalmış insana uzanmış bir eldir. Bu dünya ve içe-

risindeki varlıklar Allah’ın ayeti olmaları hasebiyle 

saygıdeğerdir. Vakıflar, varlığa hak ettiği değeri 

iade etmeye çalışan hesapsız adamların bulun-

duğu yerdir. 

Vakıf alanında yapılan çalışmalar o kadar 

farklı ve ilginçtir. İlginç Vakıf İsimleri:

Leylek Vakfı, Duvar Ve Sokak Temizliği Vakfı, 

Meyve Ağaçları Diken Vakıf, At Vakfı, Herkese 

Meyve Vakfı, Borcundan Dolayı Hapse Düşen-

lere Yardım Vakfı, Nefes Vakfı, Helva Dağıtma 

Vakfı,  Papuç Parası,  Sıcak Günlerde Soğuk 

Şerbet Dağıtma Vakfı, Sokaklarda İnsanı Ra-

hatsız Eden Şeylerin Üzerini Örtme Vakfı, Yabani 

Hayvanlara Yem Dağıtan Vakıf, Sokak Kedi Ve 

Köpeklerini Koruma Vakfı vb. 

Bütün bunlar hayatı kolaylaştırmanın, toplu-

mun her kesimine, hatta muhatap olduğumuz 

varlıkların hepsine iyi davranmanın, yardımcı ol-

manın açılımı ve ifadesidir. Bir anlamda insanın, 

insanla ve eşyayla olan ilişkisinde, yukarıda zik-

rettiğimiz ayet ve hadislerdeki esasların pratiğe 

aktarılmasıdır. İşte vakıflar, bu işin adı ve vasıta-

larıdır.
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İslâm ekonomik sistem anlayışının
sosyal güvenlik kurumları, vakıflardır.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI GENEL MÜDÜRÜ
AV. MEHMET SAVAŞ POLAT

İKRA: Hocam İslâm tarihine baktığımızda 
Hz. Peygamber (sav) döneminden itiba-
ren Müslümanların, mallarını vakfetmek 
suretiyle ihtiyaç sahiplerine yardımcı ol-
duklarını görüyoruz. Müslümanların bu 
şekilde mallarını hayır işlerine vakfetme-
lerinde ve İslâm medeniyetinin âdeta bir 
iyilik ve vakıf medeniyeti haline gelme-
sinin sebepleri hakkında neler söylemek 
istersniz?

Mehmet Savaş POLAT: Mensubu olduğu-
muz İslâm dini yardımlaşmayı emrediyor. Bu 

manada İslam’da ilk vakıf Peygamber Efendi-
miz tarafından yapılmıştır. Aleyhissalatu Ves-
selam Efendimiz, sahibi olduğu, önce hurma-
lıkları ve sonra da  Medine çarşısını Ümmete 
vakfetmesiyle vakıf müessesi başlamış oldu. 
İslam tarihi bilhassa, Selçuklu ve Osmanlı im-
paratorlukları dönemleri vakıf medeniyetimizin 
zirve yaptığı, eşi bulunmaz zarafet, muhabbet 
ve hizmet örnekleri ile doludur. Hatta bu uygu-
lamaları yani vakıfları, İslâm ekonomik sistem 
anlayışının sosyal güvenlik kurumları olarak ad-
landırabiliriz.

DOSYA / RÖPORTAJ

İnsan öldükten sonra amel defteri kapanır. 
Ancak sadaka-i cariye, yani faydası devam 
eden, istifade edilen bir yapı, kurum, dikili bir 
ağaç, ilim eseri, hayırlı bir evlat vs. bırakan ki-
şinin defteri kapanmaz. İşte sadaka-i cariye 
bırakmayı Müslümanlar çok önemsemişler ve 
öldükten sonra amel defterinin kapanmaması 
için bir vakıf eseri bırakmaya gayret etmişlerdir. 
Bu durum İslam medeniyetinin vakıf medeni-
yetiyle özdeşleşmesini sağlamıştır.

İKRA: Yine tarih boyunca vakıfların hiz-
met alanlarına baktığımızda hayatın her 
alanına ve her ihtiyaç sahibine ulaşacak 
şekilde vakıflar kurulduğunu görüyoruz. 
Hatta hayvanlar için bile vakıflar kurul-
muştur. Bu durumu nasıl açıklayabiliriz?

M.S. POLAT: Vakıflar, hayır işlerinin kurum-
sallaşmış, müesseseleşmiş halidirler. Vakıfları 
besleyen ve onu ayakta tutan en önemli mu-
harrik unsurlardan birisi, kuşkusuz İslâm’ın 
paylaşımcı ve muhtaçlara yardım etmeyi öngö-
ren öğretisidir. Aynı zamanda birer sivil toplum 
kuruluşu olan vakıflar birçok alanda önemli hiz-
metler görmüşlerdir. Bizim medeniyet anlayışı-
mızda kişinin değeri; malı ve makamı ile değil, 
topluma, insanlığa sağladığı fayda ve hizmet ile 
ölçülür. Hizmet etmenin en güzel yollarından 
birisi de vakıflar aracılığı ile olur.

İslâm, insan hayatını düzenleyen pek çok 
esaslar getirmiştir. Bunların en önemlilerinden 
biri de, insanlar arasında karşılıklı yardımlaşma 
ve dayanışmaya yönelik getirdiği esaslardır. Bu 
esaslar, ferdi ve toplumu mutlu eden; sosyal 
barış ve huzuru temin eden dini yükümlülük-
lerdir. 

Osmanlıdaki büyük vakıf hizmetleri o kadar 
ileriye gitmiş, bu işteki merhamet ve sevgi bo-
yutu o kadar kuşatıcı olmuştur ki, sadece fa-
kir fukaraya, garip gurabaya yardım ile yetinil-
memiş, hayvanlara, tabiata, yeşile ve herkese 
merhamet nazarıyla bakılmıştır. Leylek koruma 
vakıfları, sokakları temizleme vakfı, köprülerin 
bakımı, atları hayvanları koruma vakıfları, borç-

larını ödeyemeyip hapse girenlere yardım vakfı, 
misafir ağırlama vakıfları, bahçe meyve vakıfları 
gibi İslâm medeniyetinin bütün canlıları, varlık-
ları kuşatan sevgi ve merhamet boyutunu orta-
ya çıkaran vakıflar kurulmuştur. Vakıflar sade-
ce bu coğrafyada değil ecdadımızın gayretleri 
sayesinde Dünya üzerinde farklı coğrafyalar-
da hayır hizmetlerine devam etmektedirler.

İKRA: Vakıflar bu yapıları ve hizmetleriyle 
toplumsal hayatı nasıl etkilemişler ve na-
sıl bir toplumsal yapının oluşmasını sağ-
lamışlardır?

M.S. POLAT: Vakıflar, tarih boyunca hangi 
amaçlarla kurulmuş olurlarsa olsunlar, İslâm ve 
Türk dünyasında birbirinden önemli, çok çeşit-
li hizmetleri üstlenerek, günümüzde modern 
devletin yapmakta olduğu çok sayıda kamu-
sal görevi yüzyıllarca başarıyla yerine getirmiş-
lerdir. Vakıflar, aynı zamanda, servetin zengin 
kesimlerden toplumun daha fakir kesimlerine 
doğru akışını önemli ölçüde gerçekleştirerek 
sosyal dengelerin kurulmasında ve sosyal bü-
tünleşmenin sağlanmasında, içtimaî barışın 
sürekliliğinde, sınıf çatışmalarının önlenmesin-
de, kamunun hizmet taleplerinin yerinde karşı-
lanmasında, siyasî ve ekonomik istikrarın sağ-
lanmasında da merkezî yönetimlerin en büyük 
yardımcıları olmuşlardır.

Vakfın özünde bulunan yardımlaşma ve da-
yanışma duygusu, Türklerin İslamiyet önce-
sindeki geleneklerinde de görülen bir sosyal 
özellik olduğundan, Müslüman olduktan son-
raki dönemde de vakıf ve yardımlaşma anlayışı, 
“Allah Rızasını” kazanma isteği ile çok daha 
güçlenerek genişlemiştir. Bu durum; vakfın 
belirli toplulukları kapsamasından çok, bütün 
insanları, hatta hayvanları ve doğayı da içine 
alacak şekilde genişleyerek enginleşmesine 
vesile olmuştur

Gerek sosyal gruplar arasında dostluk, kar-
deşlik, yardımlaşma ve yakınlaşmanın teminin-
de ve gerekse kamunun belli sosyal kriterlere 
göre şekillendirilmesinde devletin elindeki en 
etkili kurumsal vasıta vakıflar olmuştur. Osman-
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lılar, servetin belirli ellerde yoğunlaşarak sosyal 
refah düzeyinde aşırı farklılaşmalar oluşması ve 
dolayısıyla içtimaî dengelerin bozulmasını ön-
lemek için, kişilerin kendi istekleriyle kurdukları 
vakıflardan geniş ölçüde yararlanmışlardır. İm-
kânı olan herkes bir hayır eseri yaptırmış, buna 
gücü yetmeyenler bir mektep veya camiyi, 
ya tamir ettirmiş ya da tamirine madden-ma-
nen-bedenen katkıda bulunmuş, bunu da ya-
pamayanlar hiç değilse bir çeşme yapımı ya da 
tamiri ile ilgilenmişlerdir.

Vakıflar kanalıyla, toplumsal servetin önem-
li bir bölümü, hukuken bir daha geri dönmesi 
mümkün olmayacak şekilde toplumun en zen-
gin tabakalarından en alt tabakalarına ulaşa-
cak şekilde; bir başka deyişle özel mülkiyete 
konu olmaktan çıkartılarak toplumsal mülkiyet 
kategorisine aktarılmıştır. 

İKRA: Vakıflar ve vakıf kültürüyle ilgili bu 
genel sorulardan sonra biraz da günümü-
ze ve özele gelmek istiyoruz. Siz aynı za-
manda dünyanın her yerindeki mazlumlara 
ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışan bir 
Vakfın, Türkiye Diyanet Vakfı’nın genel mü-
dürüsünüz. Günümüzde vakıf çalışmaları 
nasıl bir seyir izliyor; kadim vakıf geleneği-
miz devam ediyor mu?

M.S. POLAT: Sosyal dengenin korunması 
maksadıyla günümüzde Vakıf ve Dernekçiliğin 
hızla arttığını görmekteyiz. Gelişen toplumlarda 
bu tip faaliyet alanları artması aynı zamanda o 
milletin maddi ve manevi zenginliğin artması 
demektir. Vakıf müesseseleri sosyal ve eko-
nomik yardımlaşmayla fakirliği ve onun doğur-
duğu sosyal sıkıntıyı asgariye indirmeye gayret 
ederken, öte yandan sanat ve kültür değerleri-
nin gelişmesi ve korunmasından, yurdun imar 
ve inşasına birçok hizmete öncülük etmiştir.  

Günümüzde de Türkiye Diyanet Vakfımız 
başta olmak üzere birçok vakıf ve yardım ku-
ruluşları aracılığıyla ecdad mirası vakıf geleneği 
en güzel şekilde icra edilmektedir. 

İKRA: Bu çerçevede biraz da başında bu-
lunduğunuz Türkiye Diyanet Vakfı’nın hiz-

metlerinden bahsedebilir misiniz? Diyanet 
vakfı hangi hizmetleri yerine getiriyor; hiz-
met alanı nerelere ulaşıyor ve hizmetlerinin 
finansmanını nasıl sağlıyor?

M.S. POLAT: Türkiye Diyanet Vakfı, ecdadı-
mızdan miras olan vakıf kültürünün bir yansı-
ması ve bizlere kadar ulaşan iyilik halkasının bir 
devamı olarak 13 Mart 1975 tarihinde kuruldu. 
Din hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaşması 
ve dini hizmetlerde görev alacak neslin yetişti-
rilmesi gayesiyle çıkılan bu kutlu yol, alicenap 
milletimizin güçlü desteği, Vakfımızın ve Vak-
fımıza gönül veren insanların gayretli çalışma-
larıyla büyüyerek yedi kıtaya ulaştı. Yıllar önce 
toprağa atılan tohum meyvesini verdi ve bugün 
dünya çapında etkili çalışmalar yapan büyük 
bir sivil toplum hareketi haline geldi.  Kuruldu-
ğu günden beri milletimizin sarsılmaz itimadı-
na mazhar olan Türkiye Diyanet Vakfı, bugüne 
kadar yaptığı faaliyetlerle, yüce dinimiz İslâm’ın 
insanlığa hediyelerinden biri olan ve ecdadımız 
eliyle fiilen en mükemmel seviyeye taşınan vakıf 
geleneğinin günümüzde en sağlam halkaların-
dan biri oldu.

Türkiye Diyanet Vakfı bugün, yurt içindeki 
1.003 şubesi ve dünyanın 149 ülkesinde, eği-
timden kültüre, sosyal ve hayrî hizmetlerden 
dini hizmetleri destekleme faaliyetlerine ve 
uluslararası yardım çalışmalarına kadar geniş 
bir alanda din, dil, ırk, renk ve cinsiyet ayrımı 
yapmadan faaliyetlerini sürdürüyor. Eğitim ala-
nında yürütmüş olduğumuz projeler kapsa-
mında geldiğimiz noktada yurt içi ve yurt dışın-
da toplamda 42 bin öğrenciye eğitim hizmeti 
sunuyoruz. Afrika ülkelerinde temiz içme suyu-
na ulaşmada ciddi anlamda sıkıntılar yaşanan 
bölgelerde bu zamana kadar 250 su kuyusu 
açarak yaklaşık 4 milyon kişinin istifadesine 
sunduk.

Başkanlığımız ile birlikte yürütmüş olduğu-
muz en önemli çalışmalardan birisi de “Hedi-
yem Kur’an Olsun” çalışması. Bu zamana ka-
dar hayırsever milletimizin bağışladığı 1 milyon 
300 bin Kur’an-ı Kerim’in yaklaşık 900 bini 27 
dilde çevirisi yapılarak 67 ülkede dağıtıldı.

Ramazan ayında yürütmüş olduğumuz faali-
yetler çerçevesinde 2019 yılında yurt içi ve yurt 
dışında yaklaşık 1 milyon 400 bin kişiye 22 mil-
yon TL’lik yardım ulaştırdık. Kurban çalışmala-
rımız kapsamında 2019 yılında dünyanın 149 
ülkesinde vatandaşlarımızın vakfımıza emanet 
etmiş olduğu 453 bin 560 hisse kurbanı kese-
rek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık.

İç savaşın halen devam ettiği ve milyonlarca 
insanın evsiz kaldığı, binlerce kişinin hayatını 
kaybettiği Suriye’ye yönelik bu zamana kadar 
265 milyon TL tutarında yardım yaptık. Bölgeye 
1964 tır yardım malzemesi gönderdik. Bunun 
yanı sıra kriz bölgeleri olarak adlandırdığımız 
Endonezya, Arakan, Filistin, Yemen ve Sudan 
gibi ülkelere de yine milletimizin emanetlerini 
ulaştırarak ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya 
çalışıyoruz. 

Hayrî hizmetlerin yanı sıra Müslüman top-
lulukların ibadetlerini doğru kaynaklardan öğ-
renip, huzur içinde yerine getirebilmesi adına 
cami inşası, bakım ve onarımı gibi çalışmalar 
da yürütüyoruz. Bu kapsamda Vakıf olarak bu 
zamana kadar yurt dışında 103, yurt içinde 
3817 olmak üzere toplamda 3920 cami yapa-
rak ibadete açtık. Ayrıca Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgeleri ile Suriye’de terörden, sa-
vaştan zarar gören camilerin bakım, onarım ve 
tefrişatlarını yapıyoruz.

Yardımsever, vefakar milletimizin yurt içi ve yurt 
dışında yapmış oldukları bağışlarla dünyanın dört 
bir yanına milletimizin yardım elini ulaştırıyor, mazlu-
mun umudu, derdi olanın dermanı oluyoruz. 

İKRA:  İçinde bulundukları bütün olum-
suzluklara rağmen, dünyadaki mazlum-
ların yardımına koşanların yine de Müs-
lümanlar olduklarını ve bunu da vakıf 
geleneği içinde yaptıklarını görüyoruz. 
Mazlumlara ve ihtiyaç sahiplerine yardım 
etme konusunda halkımızın tutumunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz; bu konuda 
başka neler yapabilirler; vakıfları destek-
leme noktasında halkımızdan talepleriniz 
neler olabilir?

M.S. POLAT: Millet olarak tarihten beri maz-
lumun, mağdurun yanında olmuşuz. Ecdadı-
mızın bize bırakmış olduğu en önemli miras-
lardan birisi de yardımlaşma ve infak olmuş. 
Günümüzde de Türkiye, Gayri Safi Milli Ha-
sılaya göre dünyanın en fazla yardım yapan 
ülkesidir ve insani yardım konusunda rekabet 
edilemez bir noktaya gelmiş durumda. Elham-
dülillah necip milletimiz dünyanın neresinde 
bir ihtiyaç sahibi, mazlum mağdur varsa sivil 
toplum kuruluşları aracılığıyla tüm imkânlarını 
seferber ediyor. 7’den 70’e toplumun her kesi-
minde bu duyarlılık ve hassasiyet var.  

Başkanlığımızla birlikte Yemen için düzen-
lediğimiz “Yemen’e Sessiz Kalma” kampan-
yasına halkımızın her kesiminde olduğu gibi 
4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencilerimizden de 
çok büyük destek geldi. Yavrularımız evlerin-
deki kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını 
Yemenli kardeşleri için bağışladı. Yine Rize’de 
ilköğretim okulunda bir öğrencimiz öğlen ye-
meği için aldığı tostunu Yemenli kardeşlerine 
göndermek için görevlilerimiz tarafından okula 
konulan yardım sandığının içine atıyor. Bu ve 
buna benzer sayısız örnekler verebiliriz. Yaşa-
dığımız bu hadiseler milletimizin, küçüğünden 
büyüğüne yardım konusunda ciddi bir hassa-
siyeti olduğunu gösteriyor.  

Yardım konusunda başta gönül coğrafyamız 
olmak üzere dil, din, ırk, millet ayrımı yapma-
dan her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Dünyanın 
herhangi bir yerindeki mağduriyetlerin gideril-
mesi konusunda ne zaman milletimizin kapısını 
çalsak hiçbir zaman boş çevirmiyorlar. Bunun 
en güzel örneklerini başta ülkemizdeki ihtiyaç 
sahipleri olmak üzere Filistin, Yemen, Sudan, 
Suriye ve Afrika’da birçok ülkeye yönelik dü-
zenlediğimiz yardım kampanyalarında net bir 
şekilde gördük. 

İKRA:   Biz İKRA (İlim, Kültür ve Rahmet) 
Derneği olarak düzenli bir program çerçe-
vesinde kitap okuyan ve okutan bir derne-
ğiz. Bu konuda neler söylemek istersiniz, 
neler tavsiye edersiniz?
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Mehmet Akif Ersoy’un 
yakın arkadaşı ve şiirlerinde 
Mehmet Akif Ersoy’un 
Japonlardan bahsetmesine 
vesile olan Abdurreşid 
İbrahim Efendi 1857 yılında 
Sibirya’nın Tobolsk Şehrinin 
Tara kasabasında doğdu. 
Eğitim hayatına Rusya’daki 
medreselerde başladı. Temel 
eğitimini tamamladıktan sonra 

1879 yılında Orenburg’a gelerek yaklaşık bir yıl 
boyunca zengin bir ailenin hizmetkârlığını yaptı. Aile 
reisinin 1880 yılında Hicaz’a gitmesinde ona eşlik etti. 
Burada Hac vazifesini yerine getirdi. Hac vazifesini 
yerine getirdikten sonra Medine’ye yerleşerek 
medrese eğitimine devam etti. Medrese eğitimini 
tamamlandıktan sonra icazetnamesini alarak 1984 
yılında doğduğu kasabaya geri döndü. 

Doğduğu kasabada müderrisliğe başladı ve 
burada birçok öğrenci yetiştirdi. Yetiştirdiği öğrencileri 
Medine’ye götürüp medreseye yerleştiriyordu. 
Müslümanların okuması ve kendilerini sürekli 
yetiştirmesi gerektiğini söylediği için bulunduğu 
kasabada modern okullar açma girişiminde 
bulundu. Rusya’da bulunan Müslüman gençlerin 
temel eğitimlerini verdikten sonra, onları İstanbul’a 
getirip Darüşşafaka ve Dar’üt tedris okullarına 
yerleştiriyordu. Bu durum Rusya’da yaygınlaşınca 
Rus hükümeti bu faaliyetinden rahatsızlık duyarak 
yaptığı çalışmalara kısıtlama getirdi. 1891 yılında Ufa 
Şehrinde kadı görevi verildi. Bu görevi esnasında 
Müslümanların sorunlarını çözmek için dernekler 
kurdu. Fakir ve yetimleri bu derneklerde eğitiyor 
ve onların sorunlarıyla ilgileniyordu. Dönemin 
hükümetine, yaptığı çalışmalarından dolayı şikâyet 
edilince hayati tehlikesi olduğu için 1895’te Osmanlı 
Devleti’ne sığınarak İstanbul’a geldi. İstanbul’da ilmi 
çalışmalarının yanında ziraatçilik yaparak iaşesini 
temin eden Abdürreşid İbrahim Efendi Rusya’nın 
Müslümanlara yaptığı zulmü anlattığı “Çoban Yıldızı” 
adlı eserini yazdı. Bu eseri gizlice Rusya’ya sokarak 
Müslümanları Osmanlı Devleti’ne göç etmeye davet 
etti. Bu davetine yaklaşık 70 bin Müslüman karşılık 
vererek Anadolu’ya geldi. 

1896 yılında Avrupa’ya yaptığı seyahatlerde tanıştığı 
bürokratlara Rusya’da yaşayan Müslümanlara, Rus 
hükümeti tarafından yapılan zulümleri anlattı. Avrupa 
seyahatinden sonra 1900’de Rusya’nın başkenti 
St. Petersburg’a geldi. Burada Rus Hükümeti’nin 
Müslümanlara yaptığı zulümleri anlatan bir dergi 
çıkardı. Derginin yanında yayınladığı dini ve siyasi 
eserlerden dolayı baskıya maruz kaldı. 

Bu baskılar sonucu 1903 
yılında Japonya’ya gitti. Japon 
halkını gördükten sonra onların 
Müslümanlığa çok yatkın 
olduğunu ve Müslümanlığın 
burada yayılması için Abdülhamit 
Han’a bir mektup yazdı ve ondan yardım istedi. Rus 
karşıtı faaliyetlerine Japonya’da devam etmesinden 
ötürü Rus Hükümetinin ısrarı üzerine Japon 
Hükümeti Japonya’dan ayrılmasını istedi. Bunun 
üzerine Japonya’dan ayrılarak İstanbul’a geldi. 
Rusya, İstanbul’da bulunmasından da rahatsızlık 
duyarak Osmanlı Devleti’nden kendilerine teslim 
edilmesini istedi. Osmanlı Devleti 1904 yılında 
Abdurreşid İbrahim Efendi’yi Rusya’ya teslim etmek 
zorunda kaldı. Rusya hükümeti ceza evine koyduğu 
Abdurreşid İbrahim Efendi’yi Rusya’da yaşayan 
Türklerin büyük baskıları sonucu 2 haftanın sonunda 
cezaevinden çıkarmak zorunda kaldı. Cezaevinden 
çıktıktan sonra yayın hayatına ve çalışmalarına devam 
etti. Müslümanların birlik olması için mücadelesini 
sürdürdü. Birlik olmanın önemini anlatan  “Bin Üç Yüz 
Senelik Nazra” adlı eserini yayınladı. Rus hükümeti 
yayınlarında ve çalışmalarından rahatsızlık duymaya 
devam etti ve kendisine baskılar yaptı. Baskılara 
dayanamayarak 3 yıl sürecek Doğu Türkistan, Çin, 
Kore, Singapur ve Hindistan ziyaretlerinde bulundu. 
Gittiği ülkelerde İslam’ı anlattı ve birçok üst düzey 
yöneticilerin Müslüman olmasını sağladı. 

1910 yılında tekrar İstanbul’a gelerek Osmanlı 
vatandaşlığı için hükümete başvuruda bulundu, 
başvurusu 1912 yılında kabul edildi ve Osmanlı 
vatandaşı oldu. İstanbul’a yerleştikten sonra burada 
vaazlar vermeye başladı. Vaazlarında gezdiği 
ülkelerde Müslümanların içinde bulunduğu durumu 
Osmanlılara aktardı. Bu vaazlar esnasında Mehmet 
Akif Ersoy ile tanışıp iyi dost oldular. Süleymaniye’de 
verdiği bir vaazından etkilenen Mehmet Akif Ersoy, 
vaazı “Süleymaniye Kürsüsünde” adıyla şiirleştirip 
yayınladı.  

Abdürreşid İbrahim Efendi Osmanlı vatandaşı 
olduktan sonra ara ara gittiği Japonya’dan 1933 
yılında davet aldı. Daveti kabul edip Japonya’ya 
yerleşti. Tokyo’da bir cami yapımı için çok uğraştı ve 
1937 yılında caminin tamamlamasını sağladı. Caminin 
ilk imamı da kendisi oldu. 1939 yılında İslamiyet’in 
Japonya’da resmi din olarak tanınmasını sağladı. 
Müslümanların burada faaliyetlerde bulunabileceği 
teşkilatlar kurmasının önündeki engelleri kaldırdı. 
Japonları tanıdıktan sonra en büyük hayali onların 
Müslüman olmasını sağlamaktı ve bunun için çok 
çalıştı. Ömrü buna yetmemişti. 17 Ağustos 1944 
yılında Tokyo’da vefat etti.  

ABDÜRRAŞIT IBRAHIM EFENDI

›› DOSYA / İLİM VE ALİM

İL
İM

 V
E

 A
L
İM

Feyyaz
KALKAN

M.S. POLAT: Kitaplar, akıl ve fikir dünyamızı 
genişletmemize katkı sunan, bilimin bize sun-
duğu imkanlardan en iyi şekilde faydalanmamı-
za imkan tanıyan, mana alemini görmemizi, iyi-
liğe, doğruya, güzele ve gerçeğe ulaşmamızı 
sağlayan en önemli araçlardır. Aynı zamanda 
insanların hislerini, fikirlerini, başkalarına akta-
rabildiği, kendilerinden sonra gelecek nesillere 
ulaştırabildiği bir mektup, bir pusuladır kitaplar.

Bu anlamda yapmış olduğunuz çalışmaları, 
kitaptan ve okumaktan uzak bir neslin yeniden 
kitap okuma alışkanlığı kazanması anlamında 
çok kıymetli görüyorum. 

 İKRA: Hocam bize zaman ayırdığınız ve 
gerek vakıflar ve vakıf geleneğimiz hak-
kında, gerekse fiilen yapılan hizmetler 
konusunda kıymetli bilgiler verdiğiniz için 
teşekkür ediyor, çalışmalarınızda kolay-
lıklar ve başarılar diliyoruz.   

 
M.S. POLAT: Ben teşekkür ederim; kitap 
okumak ve okutmak gibi çok güzel bir hizmeti 
yürüten İKRA Derneği’ne ve mensuplarına ba-
şarılar dilerim. 

Röportaj: Erdoğan AYDIN – Halil KENDİR

(NOT): Türkiye Diyanet Vakfı Genel Mü-

dürü Sayın Mehmet Savaş POLAT Bey 

ile bu röportajımızı gerçekleştirdikten 

sonra ve Dergimizin baskısından kısa 

bir süre önce, Sayın Genel Müdür, biri-

kim ve tecrübelerinden farklı bir şekil-

de istifade edilmek üzere, yine Diyanet 

Başkanlığı bünyesinde farklı bir göreve 

getirilmiştir).
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›› İKRA HANIMLAR / MERKEZ

Hiç   Bilenlerle  Bilmeyenler   Bir   Olur  Mu?

Oku, Anla, Yaşa ve Yaşat

İnsan nasıl olmalıdır?  Ne ister ve ne bekler?

Lise ve üniversiteli kızlarımızla 07.12.2019 

tarihinde kahvaltıda bir araya geldik. Hanımlar 

Gençlik Birimi Başkanı Ayşegül ÇELİK’in 

başkanlığında Esenler Temsilciliğimizde 

gerçekleştirdiğimiz programda Mehmet 

ÇELİK hocamız gençlere hitap etti. 

Hocamız, “Oku, anla, yaşa ve yaşat” başlıklı 

konuşmasında sosyal hayattaki dengeyi 

kurma konusuna değindi. Mehmet hocamızın 

anlatımından bir demet paylaşalım:

İlk emri oku olan bir dine mensubuz, 

dolayısıyla önce okuyacağız. Çünkü tabi 

olduğumuz rehberimiz Hz. Muhammed (sav) 

Allah’ın emri üzerine önce, gelen ayetleri 

okudu ve anladı, anlattı; ardından gelen 

emir ve yasakları önce kendisi yakınlarına ve 

ona tabi olanlara örnek olmak için yaşadı ve 

sonra yaşattı. Bizlerde bu doğrultuda önce 

okumalı ve anlamalıyız; sonra anladıklarımızı 

hayatımızda yaşamalıyız ki karşımızdaki 

insanlara örnek olalım ve onlara da yaşattıralım.

Müslüman çalışmalıdır, çünkü Allah 

çalıştığımızı görür. Yaptığımız işler Allah’ın 

koyduğu sınırlar çerçevesinde olmalıdır. Bizim 

Derneğimizin 2019-2020 Hanımlar eğitim 

sezonunun açılışını 26.10.2019 tarihinde 

Tuna Temsilciliğimizde gerçekleştirdik. 

Programımız Kur’an-ı Kerim tilaveti ile 

başlayıp, Hanımlar Komisyonu Başkanımız 

Şule ÇELİK hanımın selamlama konuşması 

ile devam etti. Ardından İstanbul Güngören 

vaizesi Nimet YILMAZ hanımefendi “Hiç 

bilenlerle bilmeyenler bir olur mu” 

ayeti çerçevesinde bir konuşma yaptılar. 

Hocamızdan birkaç anekdot paylaşmak 

gerekirse:

Bu yüz yılda her 

şey çok değerli 

fakat bilgi değerli 

değil. Allah, bilen ile 

bilmeyeni aynı kefeye 

koymuyor. İlmin 

dışarda kaldığı bu 

sistem de değerler 

değişmiş, bedenlerin gıdası değişmiş, kalbin 

gıdası değişmiş.

Batı bizim namazımıza, orucumuza 

karışmıyor ama asıl karıştığı alışkanlıklarımız, 

beklentilerimiz ve zihin dünyamızdır.

Eskilerimiz ayetleri tam bilmiyorlardı fakat 

dillerine yerleşen bir şey vardı: “Rızkı veren 

Allah, biz çalışırız Allah verir” 

“Fayda vermeyen ilimden sana  

sığınırım” diyen bir peygamberin ümmetiyiz; 

eğer bir bilgi beyne 

girip kalbe inmiyorsa 

kitap yüklü merkep 

misalidir ayetiyle 

sözlerine son verdi. 

Her davetimizde 

bizi kırmayıp icabet 

eden hocamıza çok 

teşekkür ederiz.

hayatımıza karışan çok insan vardır annemiz, 

babamız, müdürümüz… vs. Bizler kimsenin 

hayatımıza karışmasını istemeyiz. Peki! 

Hayatımıza kim karışabilir, kim yönetebilir? 

Tabii ki bizi en iyi tanıyan, bize neyin yararlı ve 

neyin zararlı olduğunu bilen Allah karışabilir. 

›› İKRA HANIMLAR / MERKEZ

15.11.2019 tarihinde AKV (Araştırma ve Kültür 

Vakfı)’ye kurum ziyareti gerçekleştirdik. Genç 

Öncüler Başkanı Ayşe CAN ve AKV yönetimi 

ile görüşüldü.

Görüşmede karşılıklı yapılan faaliyetler 

anlatıldı ve faydalı bir görüşme oldu.

Kurumsal Ziyaretler

İnsanı ne mutlu eder? Cevap çoktur: Adalet, 

vicdan, merhamet, şefkat, iyilik vs.

İnsanı asıl mutlu eden şey, vermektir. 

Merhameti vermek, şefkati vermek, maddiyat 

vermek, adalet vermek… bunları verirken de 

gönülden, samimi bir şekilde Allah için vermek. 

Bu güzel ve değerli bilgiler için hocamıza 

teşekkür ediyoruz. Bir daha ki gençlerle 

buluşma programında siz değerli genç 

kızlarımızı aramızda görmekten son derece 

mutlu olacağız. Allah’a emanet olun.
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Müsaitseniz, Size Kitap Okumaya  Geleceğiz
Müsaitseniz, Size Kitap Okumaya Geleceğiz!

Düşünsenize, başlıktaki gibi hayatınıza artı değer 
katacak misafirlerinizin olduğunu. Ne hoş olurdu, 
değil mi? Zaten, “iki günü birbirine eşit olan 
ziyandadır”, diye buyuran Peygamber Efendimizin 
ümmetinin hanımlarına da bu yakışır. Bizler İKRA 
DERNEĞİ Tuna Temsilciliği olarak 2019 /2020 
eğitim ve öğrenim döneminde yeni mekanımızda 
yine aynı şekilde ama biraz da yenilikler yaparak 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ne mi yapıyoruz?

Her hafta çarşamba günleri saat 14.00’da tefsir 
sohbetlerimizi çay ikramı eşliğinde yapıyoruz. 
Öncelikli hedefimiz, okumaya, anlamaya, 
anladıklarımızı yaşantımıza aktarmak için çalışmak. 
Okuma alışkanlığının çok az olduğu, ilgimizi, 
enerjimizi ve her şeyden önemlisi Rabbimizin 
bize vermiş olduğu bu değerli vakitlerimizi TV 
programlarıyla, yemekten, giyimden, kuşamdan, 
mobilyadan… bahseden; sürekli tüketime dayalı 
programlar ya da zina, katliam, hırsızlık… gibi 
bir sürü çirkin suçların işlendiği kadın kuşağı  
programları izlemek yerine; telefonlarımızda 
sosyal medya hesaplarımızdan takip ettiğimiz 
fenomen diye adlandırdığımız kişilerin hayatlarına 
özenmek ve öyle bir hayat yaşamak için sınırlarımızı 

zorlamak ve kendimize hayatı zehir etmemek için 
... okuyoruz, okutuyoruz. Okuyarak Peygamber 
Efendimiz s.a.v ve güzide ashabı bu dini Mübin-i 
İslamı nasıl anladı, yaşadı ve yaşattılarsa bizlerde 
tek gaye ve hedefimiz bunu başarabilmek ve 
bunun için karınca kararınca çalışıyoruz.

Değerli bir faaliyetten daha bahsetmek istiyoruz. 
İKRA hanımlar olarak “MÜSAİTSENİZ SİZE KİTAP 
OKUMAYA GELECEĞİZ “ adı altında yaptığımız bir 
çalışma. Bizleri bilen, tanıyan hanım kardeşlerimizin 
evlerine ziyaretler yaparak Nurettin Yıldız hocanın  
“Mümin ev” isimli kitabından okumalar yapıyoruz. 
Bir gün sizin de kapınızı çalabiliriz, “müsait iseniz size 
kitap okumaya geleceğiz” diyerek. Tüm işlerimiz 
hayır olsun hayırda yarışalım hayırda buluşalım. 
Çalışmak bizden, muvaffakiyet Rabbimizdendir.

Okuyan kişi nasil değişir ve gelişir?
11 Aralık 2019 tarihinde saat 13.30’da  kitap 

okurlarımıza motivasyon programı düzenledik. 
Programda Hanımlar Komisyonu Genel Başkanı 
Şule Çelik hanım konuşmasında okumanın 
hayatımızdaki  yeri, önemi, değeri ve bize 
kazandırdıkları  gibi  konulara değindi. 

Şule hanım “ne şekilde okuma yapılmalı 
ve okuyan kişi nasıl değişir ve gelişir” başlıklı 
konuşmasını gündemden örneklerle açıkladı. 

Bir taraftan çaylarımızı içerken bir taraftan da 
kitap okuyan katılımcılarımız kendilerini tanıtarak 
okumanın kişiye kazandırdıklarıyla alakalı hoş, 

samimi ve içten bir söyleşi oldu. Emeği geçen 
tüm arkadaşlarımıza ve İKRA gönüllülerine çok 
teşekkür ederiz.

›› İKRA HANIMLAR / ESENLER

Kur’an kiyamet gününde 
kendisini  okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir

Kur’an kıyamet gününde kendisini okuyanlara 

şefaatçi olarak gelecektir

Bu yıl 23 Eylül’de faaliyetlerimize başladık. 25 

hanım öğrenci, hafta içi her gün yaptığımız Kur’an-ı 

Kerim, tecvit, talim derslerine katıldı. Ebu Ümame 

(r.a) “Ben, Resulullah (sav)’ı, Kur’an okuyunuz, çünkü 

Kur’an kıyamet gününde kendisini okuyanlara 

şefaatçi olarak gelecektir, buyururken işittim” 

demiştir. 

Aişe (r.anha)’den rivayet edildiğine göre Resulullah 

(sav) şöyle buyurdu: “Kur’an’ı gerektiği şekilde 

güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve 

itaatkar meleklerle beraberdir. Kur’an’ı kekeleyerek 

zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.” 

Rabbim, Kuran’ı güzel okumak için gayret 

eden tüm kardeşlerimizin gayretini artırsın, ilmini 

bereketlendirsin. 

Temsilciliğimizde her salı saat 12.30 ile 13.15 arası 

Riyazu’s Salihin okumaları; 14.00 ile 15.00 arası da 

tefsir dersleri; her cuma günü Cuma vaktinde ise 

meal okumaları yapılmaktadır.

İKRA Derneği hanımları olarak Efendimizin 

sünnetine uyarak hasta ziyaretleri gerçekleştirdik, 

onların da duasını aldık.

8 Kasım Cuma günü Peygamber Efendimizin 

doğum günü (mevlid) münasebetiyle kandil 

programı yaptık. Katılımın yoğun olduğu programda 

peygamberimizin doğumundan, çocukluğundan ve 

gençlik döneminden bilgiler verdik ve programımızı 

dualarla tamamladık. 

“Biz seni başka değil, ancak müjdeleyici ve uyarıcı 

olarak bütün insanlara gönderdik; fakat insanların 

çoğu bunu bilmezler.” Sebe/28

Dinimizin anlaşılması ancak Kur’an-ı Kerim’i ve 

Peygamberimizin hayatını anlamakla mümkündür. 

Bizler de -bir kitabı daha iyi anlamak için- 

okuduğumuz kitapları artırmaya gayret gösterdik 

ve her gün hangi kitaptan kaç sayfa okuduğumuzu 

rapor ettiğimiz bir grup kurduk. Rabbim daha çok 

okumayı, okuduklarımızı anlamayı ve anladıklarımızla 

da amel edebilmeyi nasip etsin.

›› İKRA HANIMLAR / TUNA
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›› MERKEZ HABERLER

Yirmi yılı aşkın bir süredir kitap okumak ve 

okutmak gibi ulvî, ama bir o kadar da zor bir 

hizmeti yürüten İKRA (İlim, Kültür ve Rahmet) 

Derneğimiz, çok kıymetli dostlarımızın ve 

gönüldaşlarımızın desteği ile bugünlere geldi. Yola 

çıktığı günden itibaren, gerek maddi destekleriyle, 

gerek derneğimizin yönetiminde yer alarak 

Derneğimizin hizmetlerinin yürütülmesine katkı 

sağlayan bazı dostlarımız, zaman içerisinde çeşitli 

nedenlerle Derneğimizin çalışmalarında fiilen 

görev almaya devam edememişlerdir. 

İKRA Derneği olarak, 19 Ekim 2019, Cumartesi 

akşamı geçmişten günümüze gelinceye kadar, 

Derneğin çalışmalarında yer alan ve hizmetlerin 

bugüne kadar sürmesinde emeği olan 

kardeşlerimizle “Vefa Buluşması” adında yemekli 

bir toplantıda bir araya geldik. Saat 19.00’da 

başlayan program geniş bir katılımla gerçekleşti. 

Sunuculuğunu İKRA Derneği Yayın Kurulu 

Başkanı Av. Halil KENDİR’in yaptığı programda 

Genel Başkanımız Sayın Mehmet ÇELİK Bey, 

slayt eşliğinde Derneğimizin bugüne kadar yaptığı 

çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

Genel Başkanımızın yaptığı sunumdan bir kere 

daha anladık ki, rahatımızdan, uykumuzdan ve 

malımızdan biraz fedakârlık yapıp, bir işe azimle 

ve gayretle sarılırsak, şatafatlı mekânlara, maaşlı 

kadrolara ve büyük paralara gerek olmadan, 

çok büyük hizmetler yapılabiliyor. Nitekim Dernek 

olarak yaptığımız ve gerçekleştirdiğimiz hizmetleri, 

DOSTLARLA VEFA BULUŞMASI
Yerimizi Alacak  Gençler Yetişiyor

Temsilciliğimizde hanımlara yönelik, tefsir 
dersimiz 18 Ekim’de başladı. Derslerimiz, 
Şule Çelik hocamızın anlatımıyla hafta içi 
cuma günü saat 12.30’da yapılmaktadır.

İlköğretimdeki kızlarımıza yönelik derslerimiz 
Nagehan Çetin hocamızla cuma günleri saat 
16.30’da devam etmektedir.

Hocamız 14 Eylül’de öğrencileriyle beraber 
İslam Bilim Teknoloji Tarihi Müzesini ziyaret 
ettiler. Bu ziyarete 18 öğrencimiz katıldı.

Pazar günleri saat 14 ile 17 arası Büşra Tunç 
hocamız 8. sınıfa giden kız öğrencilerimize 
İngilizce, Matematik ve Hadis dersleri 
yapmaktadır. LGS’ye hazırlanan kızlarımıza 
duyurulur.

›› İKRA HANIMLAR / BAĞCILAR
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›› MERKEZ HABERLER

İKRA DERNEĞİ olarak maksadımız ilk emri 

“İKRA (OKU)” olan bir medeniyetin mensupları 

olarak okumak ve okutmak. Çağımız da bilgiye 

ulaşmak kolaylaşırken, kitap okumak zorlaşıyor. 

Malum sosyal medya, tv ve elden düşmeyen akıllı 

telefonlar…

Böyle bir ortamda, kitap okumayı nasıl sevebiliriz/

sevdirebiliriz; hangi yöntemlerle insanlarımızı 

kitapla/rla buluşturabiliriz… şeklinde istişare amaçlı 

yaptığımız toplantımızı 12 Ekim Cumartesi akşamı 

Esenler temsilciliğimizde icra ettik.

Esenler, Tuna, Bağcılar, Göztepe, Güngören 

ve Başakşehir temsilciliklerimizde sohbet veren 

hocalarımızın çoğunun katıldığı, bir kısmının da 

önemli mazeretlerinden dolayı katılamadığı ve 

merkez yönetim kurulumuzun tam kadro katıldığı 

toplantımızda verimli bir toplantı gerçekleştirdik.

Akşam yemeği ile başlayan programımız, 

Başakşehir Temsilciliğimiz Başkanı Vahdet 

TURHAN hocamızın Kur’ân tilâveti ile devam etti. 

Moderatörlüğünü Genel Başkanımız Mehmet 

ÇELİK’in yaptığı programda kurucu Başkanımız 

Emin ATALAY’da derneğin tarihçesini kısaca 

takdim etti.

Program sonrası hocalarımıza çam sakızı misali 

“Yol Arkadaşın Kitap Olsun” yazılı bez çanta ve 

İKRA logolu çanta hediyelerinde bulunuldu.

Başta toplantımıza iştirak eden Doç. Dr. Ahmet 

EFE’ye, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 

Ahmet  YAPICI’ ya , Üçyüzlü  Çeşme  Cami 

İmam Hatibi Kürşat GÖKGÖZ’e, Bağcılar 

Vaizlerinden ve Asımın Nesli Vakfı’ndan Kamil 

ABDULLAHOĞLU’na, Veli YALÇIN, İsa HEMİŞ, 

Emin Yavuz YİĞİT, Kerem BARIŞ ve Cavit ÇAKIR 

hocalarımıza; programın organizesinde emeği 

geçen, başta Teşkilat   Birimi Başkanımız Hamdi 

BAKIN kardeşimiz şahsında tüm teşkilat birimi 

üyelerimize can-ı gönülden teşekkürlerimizi 

sunuyoruz.

›› MERKEZ HABERLER

“YOL ARKADAŞIN KITAP OLSUN” 
İSTİŞARE TOPLANTISI

hiçbir maaşlı profesyonel çalışanımız olmadan, 

herhangi bir gruba veya cemaate dayanmadan, 

sadece işimizin dışındaki zamanlarımızı bu işe 

ayırarak, kendi cebimizden aidat vererek ve 

gönüldaşlarımızdan gelen aidatlarla yürüttük. 

Geçmişten günümüze, faaliyetlerimize ait 

fotoğrafların paylaşıldığı bir slayt gösterisinin de yer 

aldığı program, çay ve sıcak sohbetler eşliğinde 

devam etti. Programın sonunda, Derneğimize 

verdikleri katkılarından dolayı; Basri ULUÇ, Sedat 

DEMİR, Engin KAPUCU, Rıdvan ALVER, Atilla 

ULU, Metin KARAKOYUNLU, Ertuğrul ASLAN, 

İsmet MİMARLAR, Mustafa ADIYAMAN, Öner 

YAVUZ ve Abdullah AKKAYA beylere plaket 

takdim edildi. 

NOT: Programımız erkeklere yönelik olduğu için 

desteklerini bizden esirgemeyen Hatice YAZICI 

hanımefendiye ise başkanımız Mehmet ÇELİK 

bey ve Gençlik Birimi Başkanımız Erdoğan 

Aydın bey, Hatice hanımı işyerinde ziyaret ederek 

plaketini takdim etti.
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MEVLİD-İ NEBİ İÇİN BİR ARADA 
YÜRÜDÜK

Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında 16 Kasım 

2019 Cumartesi günü Bağcılar’da düzenlenen 

yürüyüş için bir çok STK’nın yanında bizler de 

İKRA DERNEĞİ olarak yerimizi aldık. Çok sayıda 

kişinin katılım gösterdiği program güzel bir 

birlikteliğe sahne oldu.

Salavatlar eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte 

protokol, kapalı cadde esnafına ve hali hazırda 

bulunan vatandaşlara karanfil takdiminde 

bulundular.   Bağcılar Merkez camii önünde 

tamamlanan yürüyüş sonrası İKRA DERNEĞİ 

Genel Başkanımız Mehmet Çelik beyefendi 

günün anlam ve önemine binaen kısa bir 

konuşma gerçekleştirdi. Akabinde Merkez 

cami imam hatibi Neslibey Özkan, Fetih 

suresinin son ayetlerini okuyarak programı 

dua ile tamamladı.   Program süresince hiçbir 

flama ve bayrak kullanılmadığı dikkat çekerken, 

Peygamber sevgisi üzerine Bağcılar’da Sivil 

Toplum Kuruluşlarının ortaklaşa organize ettiği 

ilk program olarak da tarihe geçti. 

Program başta Afrin’de görevde olan vatan 

evlatları olmak üzere Mehmetçiklerimize 

gönderilen asker selamı ile nihayete erdi. 

MEVLIDI NEB-I YÜRÜYÜŞÜ

›› MERKEZ HABERLER ›› MERKEZ HABERLER

Hamdi BAKIN kardeşimiz Teşkilat 
Başkanlığına geçer geçmez hızlı başladı. 
Başkanımızın ve ekibinin gayretleri sonucu 
düzenlenen voleybol turnuvası temsilciliklerde 
arkadaşlarımızın bir araya gelmesine vesile 
oldu/oluyor.

Maç öncesi çiğ köfte ikramı ile alınan enerji 
sonrası tatlı rekabetler sonrası  yenilen-
kazanan ayrımı yapmadan işi tatlıya bağlayalım 
mukabilince yapılan baklava ikramı yenilenlere 

moral, kazananlara ise galibiyet kutlaması 
oluyor.

9 Kasım 2019 – 4 Ocak 2020 tarihleri 
arasında yapılan oyunlar da 4’er takımdan 
oluşan A ve B gruplarında önde olan 2 takım 
diğer grubun 1. ve 2. leri ile eşleşerek yarı final 
oynuyorlar ve sonunda da final maçı.

Heyecanın devam ettiği bu maçlarda 4 Ocak 
2020’de oynanacak final maçına bekleriz. 

IKRA DERNEĞI 2019 VOLEYBOL TURNUVASI 

İkra Bağcılar

İkra Güngörenİkra Esenyurt

İkra Başakşehir İkra Esenler

İkra Tunaİkra Göztepe
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Millet olarak çok önemli değer ve hikayelerimiz 

var. Ama bunları milletimize aktarmada yetersiz 

kalıyoruz. Sinema ise bu tür değerleri geniş 

kitlelere aktarabilecek büyük bir potansiyel. 

Sanat olarak kitlelerle iletişim kurma aracı. Tabii 

ki de filmlerin kültürümüzle de bir ünsiyet içinde 

olmaları gerekiyor.

Halter sporunun efsane ismi Naim 

SÜLEYMANOĞLU nam-ı değer “Cep Herkelü: 

Naim” için hazırlanan sinema filmine biz de 

İKRA ailesi olarak bir sinemada izledik. 

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, ülkemiz ve 

dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran 

efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun 

hayat hikayesini konu ediyor. İlk Dünya 

Rekoru’na imza attığında 15 yaşında olan, spor 

kariyerine 7 Dünya Rekoru,üç farklı olimpiyatta 

kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalya, 6 Avrupa 

Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu 

ve daha nice başarılar sığdıran Naim 

Süleymanoğlu’nun hayatının anlatıldığı filmde, 

Süleymanoğlu’na Hayat Van Eck hayat veriyor.

Bağcılar Temsilciliği olarak 01.12.2019 Pazar 
günü sabah namazını Koca Mustafa Paşa’da 
bulunan Sümbül Efendi Camii’nde eda ettik. 

Namaz sonrası Ramazan Kayan Hocamızın 
“Nebevi Terbiyenin İnsanlığa Hediyesi; Hz. Ömer” 
konulu sohbetiyle aydınlandık. Ardından Eminönü 
Yeni Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Ferruh Muştuer 
Hoca’nın muhteşem Kur’an tilavetini dinledik. Hava 

soğuktu ama o cemaat içerisinde bulunmanın 
heyecanı, kıymetli hocalarımızın kıraat ve sohbetleri 
ile program sonrası ikram edilen çorba içimizi 
ısıttı. Elhamdülillah günümüz, Allah kelamıyla 
bereketlendi. 

“Namaz uykudan hayırlıdır!” emrine uyabilmemizi 
nasip edene hamd ile!

ÜCRETSIZ KITAP OKUMAK ISTER MISINIZ?

SÜMBÜL EFENDI CAMII�SINDE SABAH NAMAZI
BAĞCILAR HABER

IKRA DERNEĞI SINEMA GÜNLERI

›› MERKEZ HABERLER ›› MERKEZ HABERLER

İKRA Derneği Teşkilat ve Eğitim Birimleri 

olarak Esenler belediyesinin Dörtyol Meydan’da 

düzenlemiş olduğu “2. Esenler Kitap Günleri 

Fuarı”nda 2-3 Kasım tarihinde yerimizi aldık.

İnsanları kitap ile tanıştırmak, onlara kitap 

okutmak için standımıza gelen misafirlerimize çay 

ikramında bulunarak onlara derneğimiz hakkında 

bilgi verdik, derneğimizin kitap çalışmalarını 

anlattık. İsteyen misafirlerimizi kitap listemize 

kaydederek onların düzenli bir kitap okuru olması 

adına ilk adımı attık. 

 Sizlerde kitap okumak istiyorsanız herhangi 

bir temsilciliğimize uğrayarak ilk kitabınızı alıp 

okumaya başlayabilirsiniz.
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Medeniyetimiz ve Şehirlerimizde 
bu sayımızda Özbekistan’ın 
başkenti Taşkent’i ele aldık. 

Orta Asya’nın en güzel şehirlerinden biri 
olan Taşkent Özbekistan’ın başkentidir. 
Özbekistan’ın doğusunda yer alan 
şehir, geniş caddeleri, temiz sokakları 
ve düzenli bir mimariye sahip olması 
ile Sovyet döneminden bugüne Orta 
Asya’nın Paris’i olarak adlandırılmaktadır. 
Şehir 1966’da yaşanan deprem sonrası 
Sovyet şehir planlamacıları tarafından yeniden 
dizayn edilmiştir. 

Taşkent, Eski  Sovyetler Birliği’ndeki şehirler 
arasında  Moskova,  Leningrad (sonradan 
St.Petersburg olarak değiştirildi)  ve  Kiev’den 
sonra nüfus bakımından dördüncü sırada yer 
alırdı. 2006 yılı nüfus sayımına göre Taşkent’te 2 
milyon 700 bin insan yaşamaktadır. Halen Orta 
Asya’nın en büyük şehridir.  Çirçik Vadisinde, 

450-480 m yükseklikte kuruludur. Çirçik 
Nehrine bağlı birçok kanal şehrin içinden 
geçer. Tarihte Çaç, Çaçkent, Şaşkent ve 
Binkent gibi çeşitli isimlerle anılmıştır. 
Kuruluşunun milattan önce olduğu 
rivayet edilmektedir. Divan-ı Lugat-i 
Türk’te Taşkent’den ŞAŞ  Taşkend diye 
bahsedilir.

Batı-Doğu arasındaki kervan yolları 
üzerinde önemli bir ticaret ve el 

sanatları merkezi olmuştur. Taşkent Sekizinci 
yüzyıl başlarında Araplar tarafından fethedildi. 
13.yy başlarında Moğolların eline geçinceye 
kadar Müslümanlar tarafından idare edildi. Bir 
süre Timurlular ve Şeybaniler tarafından idare 
edildikten sonra bağımsızlık kazandı. 1809’da 
Hokand Hanlığı tarafından ilhak edildi. 1865’te 
Rusların eline geçti. Ruslar zamanında 70.000 
nüfuslu, surlarla çevrili bir ticaret merkeziydi. 
1867’de yeni Türkistan valiliğinin idare merkezi 

yapılmasından sonra eski şehrin yanında modern 
bir şehir gelişti. 1917 Ekim devrimi sonrasında 
şehirde komünist yönetim kuruldu. Taşkent 
1918’de ilan edilen yeni Türkistan ÖSSC’nin 
başşehri oldu. Özbekistan’ın bölünmesinden 
(1924) sonra ancak 1930’da tekrar başşehir oldu.

Taşkent günümüzde de eski Sovyetler Birliği 
sınırları arasında kalan Orta Asya topraklarının 
başlıca ekonomik ve kültürel merkezidir. Tarım 
ve tekstil makineleriyle, tekstil ürünleri en önemli 
sanayi dallarıdır. Şehirde 
pek çok yükseköğretim 
ve araştırma kurumu 
vardır. Özbek Bilimler 
Akademisi ve Navoy Halk 
Kütüphanesi başta gelen 
kurumlardır. 1966’daki 
büyük depreme rağmen 
ayakta kalan, Orta 
Asya ve Kazakistan 
Müslümanları Kurulunun 
merkezi olan Barakhan 
Medresesi de önemli 
tarihi eserlerin başında 
gelir. Nüfusun yaklaşık beşte dördü Özbek ve 
Rus olan Taşkent’te Tatar, Yahudi ve Ukraynalı 
azınlıklar da mevcuttur.

TAŞKENT’deki İslam Eserleri

“Orta Asya’nın incisi” olarak bilinen 
Özbekistan, tarihi İpek Yolu güzergahında 
yer alıyor. Asırlar boyu kervanların geçiş 
noktalarından Özbekistan’da, eşsiz çinilerle 
bezenmiş medreseler, mavi kubbelerle örtülü 
külliyeler, kervansaraylar, camiler ve ünlü İslam 
alimlerinin kabirleri bulunuyor.

Türk ve İslam mimarisinin en nadide eserlerine 
ev sahipliği yapan ülke, son yıllarda inanç 
turizminin de yeni merkezlerinden biri haline geldi. 
İmam Buhari ve İmam Maturidi gibi birçok İslam 
aliminin türbesi, Özbekistan ve Taşkent’i ziyaret 
edenler için büyük öneme sahip.

İnanç turizmi bakımından ciddi potansiyele 
sahip olan Özbekistan’da Türk-İslâm 
medeniyetine ait çok sayıda tarihi eserin varlığı 
dikkati çekiyor. Ülkenin başşehri Taşkent’in yanı 
sıra Semerkand ve Buhara’daki İslam eserleri 

adeta yıllara meydan okuyor.
Burada, Tanrı Dağlarından Hira Dağına süren 

yolculuğun ruhunu hissetmek, İmam Buhari, 
İmam Tirmizi, İmam Maturidi, Ali Şir Nevai, M. 
Bahaeddin Şah-ı Nakşibendi, Ubeydullah Ahrar, 
Abdulhalik Gocduvani, Arif-i Rivgeri, Ali Ramitani, 
Emir Külal, M.İnciri Fagnevi’nin manevi atmosferini 
teneffüs etmek mümkün.

Ülkenin modern yüzünü simgeleyen başkent 
Taşkent›te, yüksek binaların, restoranların ve 

kafelerin yanı sıra farklı 
dönemleri yansıtan 
tarihi yapılara rastlamak 
mümkün.

Taşkent’te, “Osman 
Mushafı” olarak bilinen, 
üzerine Hazreti Osman’ın 
kanının aktığı ifade 
edilen ceylan derisine 
yazılı Kur’an-ı Kerim’in 
muhafaza edildiği Hazret 
İmam (Hast-i İmam) 
Külliyesi görülmeye 
değer mekanların 

başında geliyor. Halife Hz. Osman döneminde 
yazılan bu Kur’an-ı Kerim, Emir Timur tarafından 
Irak’tan Semerkant’a getiriliyor fakat eski Sovyet 
döneminde Rusya’ya götürülüyor. Ulemaların 
talebi üzerine Kur’an-ı Kerim 1926 yılında yeniden 
Özbekistan’a getiriliyor.

Külliye içindeki görkemli yapılar arasında Barak 
Han Medresesi, İmam Buhari Medresesi, Tilla 
Şeyh Camisi ve Hazreti İmam Camii bulunuyor.

Taşkent, Sovyet döneminden kalan gri ve politik 
görüntüsünden sıyrılmış, ayrıca Orta Asya’ya 
özgü geleneksel hint dokularıyla bezenmiş bir 
şekilde karşılıyor misafirlerini. Ve kabuğunu kırmış 
bir şekilde de büyümeye devam ediyor.

İslamiyetin izleri derin bir şekilde medreselerde, 
camilerde ve hanlarda hissediliyor. 80 yıla yakın 
bir şekilde Komünizm ile yönetilmesine rağmen 
İslamiyet bu topraklardan silinmemiş ve Taşkent’e 
sıkı sıkıya bağlanmış durumda, eğer bir gezi 
planlıyorsanız rotanıza Taşkent’i de eklemenizi 
tavsiye ediyorum. 

MEDENİYETİMİZ/ŞEHİRLERİMİZ
TAŞKENT - TAŞKEND

›› IKRA / MEDENİYETİMİZ VE ŞEHİRLERİMİZ ›› IKRA / MEDENİYETİMİZ VE ŞEHİRLERİMİZ

İBRAHİM ETHEM
YÜKSEL
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İKRA Derneğinin programlarının yayınlandığı ve okuyucularına programlarını duyurduğu sosyal 
medya hesaplarımıza sitemizin sağ üst köşesinde bulunan sosyal medya hesap logolarını 
tıklayarak veya aşağıdaki linklerden sayfalarımızı beğenerek, yaptığımız ve yapacağımız 

programlardan haberdar olabilirsiniz. "Farkınız Okumak Olsun"

 ikradernegi

 ikradernegii
İKRA ANADOLU İRTİBAT
İHSAN KARADAŞ  - 0507 750 50 16

Esenler Şubesi
Fatih Mh. Fatih Cd. 220/1 Sk. 

No:4/A Esenler
Tel: 0536 821 32 06

Bağcılar Şubesi
Çınar Mh. 5/2 Sk.

No. 8 Bağcılar
Tel: 0530 524 13 01

Güngören Şubesi
Güneştepe Mh. Şehit Özcan 

Canik Sk. No:11/C
Tel: 0536 619 33 37

Başakşehir Şubesi
Başak Center, Uğur İş Merkezi, Kat:1 

D:6 5. Etap, 2. Kısım - Başakşehir
Tel: 0532 417 08 00

Göztepe Şubesi
Göztepe Mh. Maslak Cad. 2351 

Sok. No:4 - Göztepe
Hatip Demir: 0546 425 12 25

Tuna Şubesi
714 Sk. No:23/A Esenler

Tel: 0543 788 22 40

 ikradernegi

 İKRA DERNEĞİ 




