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De ki, hiç bilenlerle 
bilmeyenler bir olur mu? 
Onu ancak akıl sahipleri 
hakkıyla düşünüp anlar.

(Zümer Sûresi, 39/9)
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A llah, ilmi, insanların kalbinden 
(zihninden) kaldırmak sûretiyle

değil de aralarından âlimleri çekip almak 
sûretiyle kaldırır. Âlim kalmayınca insanlar 
câhilleri başa geçirerek soracaklarını onlara 
sorarlar, onlar da bilmeyerek fetvâ verdikleri 
için, kendileri sapıttıkları gibi başkalarının da 

sapıtmalarına yol açarlar.” 
(Buhârî, ilm, 34; Müslim, ilm, 13; Tirmizî, ilm, 5; İbn Mâce, 

Mukaddime, 8; Dârimî, Mukaddime, 26)

E bû Hureyre (r.a.)’den gelen rivâyete 
göre, Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle 

buyurmuşlardır. “İnsan öldüğü zaman amelleri 
kesilir; ancak, üçünün sevabı devam eder: 

Sadaka-i câriye (faydası devamlı olan iyilik), 
istifade edilen ilim ve atalarına duâ edip hayır 

yapan sâlih bir evlât.”

(Müslim, vasiyet, 14)

A llah Teâlâ bir toplumun iyi olmasını 
(yükselmesini) istediği zaman âlimlerini 

çoğaltır, câhillerini azaltır. Âlim konuşunca 
dinlenir ve desteklenir; câhil konuşunca 
horlanır. Allah Te’âlâ bir toplumun kötü 
olmasını istediği zaman câhilleri çoğaltır; 

âlimleri azaltır. Câhil konuşunca kendisine 
destekçiler bulur; ama, âlim konuşunca 

aşağılanır.”

(el-Câmi’u’s-Sağîr)
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İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, 1970 yılında bir grup iş adamı ve 
akademisyen tarafından kurulmuştur. Ku ru luşundan bu yana, birinci 
derecede Müslüman milleti mizi, ikinci derecede bütün Müslümanları 
ilgilendiren konularda ve mevcut problemlere çözümler üretebilmek gayesiyle 
ve Allah’ın inayetiyle, muhtaç olduğumuz değerli âlim, mütefekkir ve 
araştırı cıların yetişmesini temin etmek, hassaten bunlara ça lışma imkân ve 
va sıtalarını sağlamak, bilhassa İslâmî sahalarda gerekli ilmî araş tır malar 
yapmak, yaptırmak, yapılan bu araştır maları halka arz etmek amacıyla 
atıl mış bir adımdır. Vakıf, gayesini gerçekleş tirmek üzere millî ve milletlera rası 
seviyede tartışmalı ilmî toplantılar düzen lemekte, su nulan teb liğler ile 
gerçekleşen müza kereleri kitap halinde ya yınlaya rak toplumumu zun 
isti fadesine sunmaktadır. 

Bu vakıf, yalnız kurulduğu yerin, yalnız onu tesis eden mil letin değil, 
topyekün ilim dünyasının malıdır. Bunun için müessesemiz, dünyanın 
neresinde olursa olsun, bu sa hada çalışan her fert ve müesseseye kapılarını 
açık bu lundurmakta, ilim sahasında her türlü işbirli ğine hazır, herhangi bir 
taraftan gelen ilmî, maddî ve manevî katkı ve yar dımları şeref duyarak kabûle 
âmâde bulunmaktadır.

Vakfımız, İslâmî ilimler alanında araştırmalar yap mak üzere ülkemizde 
kendi alanında ilk kurulan bir teşekkül olma özelli ğine sahiptir. Ancak ilmî 
araştır mala rın ve bu araştırmaları ya pacak ilim adamlarının toplumun 
ge leceğindeki yeri ve önemi yeteri kadar Müslüman halkı mıza anlatılamamış 
olsa ge rek ki, bu konuda kardeş mü essesele rin sayısı henüz arzu edilen 

TakdimTakdim



seviyeye ulaşa mamıştır. Bununla birlikte son senelerde ilim adamlarını 
des tek leyen, ilim talebinde bulunanları koruyup kollayan ve onların 
barınmaları için müesseseler meydana getirmeye çalışan vakıfların 
kurulduğunu görmek ümitleri mizi artırmaktadır.

Vakfımız, bu vakıflar arasında özellikle “Milletlerarası ve Millî 
Tartışmalı İlmî Toplantılar” düzenlemede ihtisaslaşmış bulunmakta, birçok 
imkânsızlığı ve zorluğu aşarak son yirmi beş yıl içinde on ikisi beynelmilel 
olmak üzere elli bir tartışmalı ilmî toplantı gerçekleştirmiş bulunmaktadır.

Bu toplantıların her birinde özelde halkımızın, genelde bütün 
Müslümanların karşı karşıya bulunduğu problemlerden birisi ele alınmış; 
problem her yönüyle konunun mütehassısı ilim adamları tarafından 
araştırılarak bu araştırmalar tebliğ haline getirilip sunulmuş; sunumun 
akabinde her bir tebliğ yine sahanın uzmanı bir ilim adamı tarafından 
müzakere edilmiş ve peşinden de diğer katılımcıların tartışmasına açılarak 
araştırmalar tekâmül ettirilmiştir.

Ayrıca Vakfımız, “Millî Seviyede Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantıları” 
düzenlemiş, bu toplantılara yalnızca sahasının uzmanı ilim adamları 
katılmış, hazırlanan tebliğler yine ilmî birikimi olan ilim adamları tarafından 
müzakere edilerek ilmî bir sonuca bağlanmaya çalışılmış, bu toplantı 
metinleri de diğer toplantı metinleri gibi neşredilmiştir. 

Bu tanıtıcı broşür, vakfımızı tanıtmak ve bugüne kadar ger çekleştirdiği 
toplantı ko nularını ilgile nenlere duyurmak maksa dıyla hazırlan mıştır. 
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❁ İslâmî ilim ler de de ğer li âlim, mü te fek kir ve araş tır ma cı la rın 
ye tiş me si ni te min et mek, özel lik le bun la ra ça lış ma im kân ve va sı ta la rı 
sağ la mak, İs lâ mî sa ha lar da ge rek li il mî araş tır ma lar yap tır mak; 

❁ İs lâ mî ilim le rin her da lın da araş tır ma yap mak ve yap tır mak, 
araş tır ma cı lar ye tiş tir mek ga ye siy le araş tır ma mer kez le ri kur mak, 
kü tüp ha ne ler te sis et mek, ilim adam la rı nı araş tır ma lar yap mak 
mak sa dıy la ya ban cı ül ke le re gön der mek, araş tır ma burs la rı ver mek;

❁ Ya ban cı ül ke ler de fa ali yet gös te ren il mî ku ru luş lar la mü na se bet 
kur mak, mil lî ve mil let le ra ra sı se mi ner, kong re ve kon fe rans lar 
dü zen le mek, il mî top lan tı la ra araş tır ma cı gön der mek;

❁ Her se vi ye de eği tim ve öğ re tim ku rum la rı, ka zanç ama cı na 
yö ne lik ol ma yan yük sek öğ re tim ku rum la rı ile bun la ra bağ lı 
bi rim ler den bi ri ni ve ya bir den faz la sı nı kur mak, bu ko nu lar da öğ re tim 
gö ren le re ve dok to ra ya pan la ra burs lar tah sis et mek;

❁ İl mî ko nu lar da ha zır lan mış eser le ri neş ret mek, ki tap teş hir ve 
sa tış yer le ri aç mak, mat ba alar te sis et mek, ga ze te, mec mua ve ben ze ri 
ya yın lar yap mak;

❁ İs lâ mî ilim ler ala nın da ya pıl mış yer li-ya ban cı araş tır ma la rı 
de ğer len dir mek, lü zum gö rü len le ri Türk diline ter cüme et mek ve 
yayın lamak. Vak fın ger çek leş tir diği il mî top lan tı metin lerini diğer 
yaban cı dil lere çevirerek neş ret mek;

❁ Bugün kü medeniyetin mey dana gel mesin de ve geliş mesin de 
İs lâm âlim lerinin mev kiini ve tesir lerini belirtmektir.
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Vakfın GayesiVakfin Gayesi



İslâmî İlimler Araştırma Vakfı 1970 yılında 48 ilim ve iş adamı 
tarafından kurularak İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 
20.10.1970 gün ve 1970/809 esas ve 1970/750 karar numaralı ilâmı ile 
tescil olunmuş ve 7 Ağustos 1971 ta rih li Res mî Ga ze te’de tes ci li ilân 
olu na rak İs tan bul, La le li, Or du Cad. nu ma ra 210/2 ad re sin de res men 
fa ali ye te baş la mış tır.

Vak fı mız 1976’dan iti baren hizmetlerini Fatih, Kıztaşı Cad. 
Saraçhane Sokak’ta bulunan Amcazâde Hüseyin Paşa Medresesi’nde, 
1980’den itibaren ise Fatih, Feyzullah Efendi Sokak, numara 6’da 
sürdürmüş olup müstakil bir hizmet binasına sahip olamadığı için 
hizmetlerini uzun yıllar dar mekânlarda ve elverişsiz şartlarda yapma 
durumunda kalmıştır. Nihayet 1985 yılında Fatih İlçesi, Sofular 
Mahallesi, Kıztaşı Cad. Kâmil Paşa Sokak, numara 5’de, bir diğer 
ifade ile, Dülgerzâde Camii ön tarafında dört daire, bir dükkân ve bir 
depodan iba ret al tı ba ğım sız bö lüm den olu şan beş kat lı müs ta kil bir 
bi na Vak fa ka zan dı rıl mış ve ha len 
bu bi na da fa ali yet le ri ni 
sür dür mektedir.

Vakıf Merkezinde toplantı 
salonu, yeterli sayıda büro ve 
seminer odası, dört bine yakın eser 
bulunan bir kütüphane ve ayrıca 
araştırmacılar için bir yemekha ne 
ve çok amaç lı sa lo nu 
bu lun mak ta dır.

Vak fı mız, araş tır ma cı la rı nın 
ça lış ma la rı nı ko lay laş tır mak ve 
hız lan dır mak için ye te ri ka dar 
bil gi sa yar te min et miş ve araş tır-
ma cı  la rı  mı  zın hiz metine 
sunmuştur.
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Vakfın TarihçesiVakfın Tarihçesi



A- KURUCULAR HEYETİ

Kurucular heyeti, vakfa mal tahsis etmiş, Vakıf Senedi’nin 
altında imzası bulunan kimselerden teşekkül eder.* 

KURUCUNUN ADI, SOYADI HALEFİ 

  1. A. Muammer Topbaş Ahmet Topbaş
  2. Abdullah Mahir İz Sami Erdem
  3. Abdülkadir Çavuşoğlu Ahmet Yıldız
  4. Abidin Topbaş 
  5. Ali Eymen Topbaş 1. Hamdi İshakoğlu
  2. Mehmet Avni Kiğılı
  6. Ali Özek 
  7. Ali Rıza Güven (Vefat)
  8. Ali Sünnetçioğlu Mustafa Kalaycıoğlu
  9. Asaf Ataseven M. Fatih Ataseven
10. Asım Ülker Selçuk Berksan
11. Avni İman 
12. Bekir Sadak Tarık Sadak
13. Cemalettin Yavaşca
14. Emin Saraç   
15. H. Hilmi Kurtulmuş 
16. Hasan Tahsin Uğur     
17. İ. Niyazi Kurtulmuş Numan Kurtulmuş
18. İbrahim Bodur 
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*  Vakıf Senedine göre ilk kurucular, vefatından sonra yerine kimin kurucu olacağını kapalı zarf içinde 
yazılı olarak belirtmişlerdir. Buna göre, vefat eden kurucuların yerlerine, Kurucular Kurulu 
tarafından, (sağdaki) halefleri seçilmiştir.

A- Kurucular Heyeti

B- Mütevelli Heyeti 

C- Murakabe Heyeti

Vakfın İdarî Teşkilat YapısıVakfın İdarî Teşkilat Yapısı
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19. İsmail Başar Bilal Başar
20. Korkut Özal 
21. Lütfi Doğan 
22. M. İwhsan Babalı Mahmut Kaya
23. Mahmut Bayram Ekmeleddin İhsanoğlu
24. Mehmet Güler Seyit Ali Tüz
25. Mehmet Uzun İsmail Kurt
26. Mehmet Üretmen Nevzat Yalçıntaş
27. Mustafa Dedeoğlu Bedreddin Çetiner
28. Mustafa Doğanbey Nureddin Doğanbey
29. Mustafa Köseoğlu Raşit Küçük
30. Mustafa Oral (Vefat)
31. Mustafa Özmen 
32. Mustafa Runyun Necati Runyun
33. Mustafa Topbaş 
34. Muzaffer Somay Abdülaziz Bayındır
35. Osman Öztürk 
36. Osman Topbaş 
37. Ömer Derin Halis Ayhan
38. Ömer Kirazoğlu Esat Kirazoğlu
39. Ömer Lütfi Çulha Mehdi Sungur
40. Sabahattin Topbaş Mevlüt Karaca
41. Sabahattin Zaim Selim Zaim
42. Sabri Özpala 
43. Sabri Ülker 
44. Salih Tuğ 
45. Selçuk Özçelik 
46. Süleyman Yalçın 
47. Şentürk Mutçalıoğlu
48. Yurdakul Dağoğlu



B- MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYELERİ
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Mütevelli Heyeti, Kurucular Kurulu toplantısında seçilen yedi 
kişiden teşekkül eder ve Vakıf gayesinin gerçekleşmesi için gerekli her 
türlü kararları alır ve faaliyetlerde bulunur.

(1989 yılı Mütevelli Heyeti, soldan sağa: Bekir Sadak, Mehmet Uzun, Mehdi 
Sungur, Prof. Dr. Salih Tuğ, Ahmet Yıldız, Prof. Dr. Ali Özek, Prof. Dr. Abdülaziz 

Bayındır, Mustafa Kalaycıoğlu, Sabri Özpala)

(2001 yılı Mütevelli Heyeti, soldan sağa: Prof. Dr. Ali Özek, Prof. Dr. Salih Tuğ, 
Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu, Mehdi Sungur, Prof. Dr. Bedreddin Çetiner, 

Sabri Özpala, Ahmet Yıldız)



C- MURAKABE HEYETİ ÜYELERİ
Vakıf kurucular heyetinin kendi üyeleri arasından seçilir ve 

vakfın her türlü murakabesini yapar.

Halihazır Murakabe Hey’eti Avni İMAN ve Hüseyin Hilmi 
KURTULMUŞ’tan oluşmaktadır.

VAKIF SEKRETERYASI
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(2007 yılı Mütevelli Heyeti, soldan sağa: Sabri Özpala, Ahmet Yıldız,
Prof. Dr. Ali Özek, Prof. Dr. Bedreddin Çetiner, Mehdi Sungur, Prof. Dr. Mahmut Kaya)

Dr. İsmail KURT Seyit Ali TÜZ



I- İLMÎ TOPLANTI FAALİYETLERİ

Vakfımız, bir ilmî araştırma müessesesi olması hasebiyle bütün 
faaliyetlerini ilmî sahada yoğunlaştırmıştır. Ancak İslâm’ın günlük 
hayatla ilgili problemlere getirmiş olduğu çözümler ve hayatın 
değişen şartları göz önünde bulundurularak sosyal hayatta karşılaşılan 
sorunlara çözüm yolları arayan araştırma ve projelere de destek 
sağlamakta veya bizzat araştırmalar yaptırmaktadır.

Vakfımızın Mütevelli Heyeti’nce araştırılması kararlaştırılan 
konular bir ilim adamının yönetim ve koordinasyonu altında araştırılır. 
Yapılan araştırmalar sonunda hazırlanan tebliğlerin ilmî bir zeminde 
tartışılması için halka açık toplantılar yapılır. İlim adamlarının tenkit 
ve ilâve görüşleri ile konu tekâmül ettirilir ve toplantı toplantı 
metinlerinin sonunda tamamı bir araya getirilerek  neşredilir.

Vakfımız, Milletlerarası ve Millî Seviyede Tartışmalı İlmî 
Toplantılar düzenlemede ihtisaslaşmış ve birçok imkânsızlığı ve 
zorluğu aşarak son yirmi beş yıl içinde 12’si beynelmilel olmak üzere 
51 tartışmalı ilmî toplantı gerçekleştirmiş ve bunların tamamını kitap 
haline getirerek neşretmeye muvaffak olmuştur.

Bu toplantılarda ele alınan konuların her biri, halkımızın güncel 
problemlerinden birini ele almış ve konunun mütehassısı ilim adamları 
tarafından yapılan araştırma ve incelemeler sonucu meydana getirilen 
tebliğler halkımıza açık toplantılarda sunulmuş, yine sahanın uzmanı 
ilim adamları tarafından müzakere edilip tartışılmıştır. 

Vakfımızın bugüne kadar gerçekleştirdiği milletlerarası 
seviyedeki Tartışmalı İlmî Toplantılara yurt dışından sahasının uzmanı 
ilim adamları da davet edilmiştir. 
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Vakfın FaaliyetleriVakfın Faaliyetleri
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Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantılardan
Bazı Resimler

(Soldan sağa) Prof. Dr. Ali Özek, Prof. Dr. Abdülkadir Özcan ve
toplantının sponsoru Aydın Bolak.

(Soldan sağa) Doç. Dr. İlhan Şahin, Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu,
Prof. Dr. Ali Özek, Prof. Dr. Abdülkadir Özcan
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(Soldan sağa) IRCICA Bşk. Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, İSKİ Gen. Md. Veysel Eroğlu

(Soldan sağa) Prof. Dr. M. Akif Aydın, Prof. Dr. Mustafa Fayda, Prof. Dr. Ali Bardakoğlu
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Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde Ehl-i Sünnet Toplantısı (2004)

(Soldan sağa) Doç. Dr. İsmail Safa Üstün, Âyetullah Vâizzâde Horasânî,
Prof. Dr. M. Saim Yeprem, Doç. Dr. İlyas Üzüm.
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Uluslararası Günümüzde Aile Toplantısı (2005)

Uluslararası Günümüzde Aile Toplantısına Türk Cumhuriyetlerinden Katılan Panelistler
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(Soldan sağa) Prof. Dr. Alpaslan Açıkgenç, Prof. Dr. Suat Yıldırım, Prof. Dr. Teoman Duralı

(Soldan sağa) Prof. Dr. Mehmet Erdoğan, Prof. Dr. Suat Yıldırım,
Prof. Dr. Fahreddin Atar, Doç. Dr. Tahsin Görgün.
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(Soldan sağa) Doç. Dr. M. Akif Kılavuz, Prof. Dr. M. Akif Karan, Prof. Dr. Mustafa Köylü

Yaşlılık Dönemi ve Problemleri Toplantısı (2006)
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Tasavvufta Usûl Mes’elesi İhtisas Toplantısı (2004)

İlmî İhtisas Toplantılardan Bazı Resimler
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İslâm Tarihinde Usûl Mes’elesi İhtisas Toplantısı katılımcıları (2004)
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Dinler Tarihinde Usûl Mes’elesi İhtisas Toplantısı katılımcıları (2004)

İktisat Tarihinde Usûl Mes’elesi İhtisas Toplantısı katılımcıları (2004)



II- YAYIN FAALİYETLERİ

A- MİLLETLERARASI TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTILAR DİZİSİ

Vakfımız dünyada yaşanmakta olan hız lı de ğiş me ve 
ge liş me ler den do la yı top lu mu mu zun içi ne dü şe bi le ce ği prob lem le ri 
ön ce den tes pit et me ye ve bu prob lem le ri ilmî usullerle araştırmaya ve 
ulaşılan neticeleri yayınlamaya çalışmaktadır.

Vakfımız bugüne kadar 12 Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı 
gerçekleştirmiştir. Bu toplantılar dizisinden çıkan eserlerimiz 
şunlardır:
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“Tarihte ve Günümüzde Şiîlik” konulu 
toplantı 13-15 Şubat 1993’te yapılmıştır.

“Sünnetin Dindeki Yeri” konulu toplantı 
18-20 Kasım 1995’te yapılmıştır.



24

“XV. ve XVI. Asırları Türk Asrı Yapan 
Değerler” konulu toplantı 9-11 Kasım 

1996’da yapılmıştır.

“İslâm ve Demokrasi” konulu toplantı
27-29 Kasım 1998’de yapılmıştır.

“Türkiye’de Alevîler, Bektaşîler ve 
Nusayrîler” konulu toplantı 21-23 Kasım 

1997’de yapılmıştır.

“Osmanlı Devleti’nde Din ve Vicdan 
Hürriyeti” konulu toplantı 26-28 Kasım 

1999’da yapılmıştır.
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“Modernleşme, İslâm Dünyası ve 
Türkiye” konulu toplantı 17-19 Kasım 

2000’de yapılmıştır.

“Küreselleşme, İslâm Dünyası ve 
Türkiye” konulu toplantı 09-11 Kasım 

2001’de yapılmıştır.

“XV ve XVI. Yüzyılda İslâm Dünyası ve 
Türkiye” konulu toplantı 28-30 Mart 

2003’de yapılmıştır.

“Tarihte ve Günümüzde Ehl-i Sünnet” 
konulu toplantı 03-05 Aralık 2004’de 

yapılmıştır.
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“Günümüzde Aile” konulu toplantı
02-04 Aralık 2005’de yapılmıştır.

“Avrupa Birliği Sürecinde  Dinî 
Kurumlar ve Din Eğitimi”

konulu toplantı
17-19 Kasım 2006’da yapılmıştır.

"Çağımızda Ahlâk Bunalımı ve
Çözüm Arayışları” konulu

toplantı 24-26 Nisan 2009'da
yapılmıştır.

"İslâm Ülkelerinde Eğitim Kongresi"
konulu toplantı 24-27 Ekim 2007

tarihinde yapılmıştır.



27

III- ULUSAL TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTILAR DİZİSİ

Vakfımız bugüne kadar mil lî se vi ye de Tar tış ma lı İl mî Top lan tı lar 
ola rak otuz do kuz top lan tı ger çek leş tir miş tir. Bu top lan tı la ra sa ha sı nın 
uz ma nı ilim adam la rı da vet edil miş, su nu lan teb liğ ler ve mü za ke re 
me tin le ri neş re di le rek ilim dün ya sı na su nul muş tur. Ya yın la nan bu 
eserlerin yayın sırasına göre isimleri şöyledir:

  1. İslâm Hukukuna Göre Alış-Verişte Vade Farkı ve Kâr Haddi
  2. İslâm’da Kılık-Kıyafet ve Örtünme
  3. İktisadî Kalkınma ve İslâm
  4. Para, Faiz ve İslâm
  5. Bilgi, Bilim ve İslâm-I
  6. Faizsiz Yeni Bir Banka Modeli
  7. Gençliğin Ruhî ve Manevî Problemleri
  8. Türkiye’de Zekât Potansiyeli
  9. Hz. Peygamber ve Aile Hayatı
10. Mukayeseli Hukuk ve Uygulama Açısından İşçi-İşveren
      Münasebetleri
11. Sosyal Değişme ve Dinî Hayat
12. Bilgi, Bilim ve İslâm-II
13. Görsel Sanatlar ve İslâm
14. Risk Sermayesi, Özel Finans Kurumları ve Para Vakıfları
15. Sigara ve İnsan Sağlığı
16. Asrımızda Hıristiyan-Müslüman Münasebetleri
17. İslâm’da Aile ve Çocuk Terbiyesi-I
18. Tarihte ve Günümüzde Şiîlik (özet)
19. Mesken ve Mesken Mimarimiz
20. Sosyal Hayatta Kadın
21. İslâm’da Aile ve Çocuk Terbiyesi-II
22. Para Vakıfları
23. Seferilik ve Hükümleri
24. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
25. Gençlik Dönemi ve Eğitimi-I
26. Kur’ân Kurslarında Eğitim-Öğretim ve Verimlilik
27. Kur’ân - Sünnet –İlimler
28. Kur’ân – İlimler
29. Kur’ân - Kur’ân İlimleri
30. Kıraat İlmi ve Problemleri (Nazarî-Amelî)
31. İslâm Düşüncesinde Gayb Problemi-I
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32. Gençlik Dönemi ve Eğitimi-II
33. İslâm Düşüncesinde Gayb Problemi-II
34. Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetleri
35. Kur’ân-ı Kerim’de Mes’uliyet
36. İslâmî İlimlerde Metodoloji Problemi–I, II, III
37. Yetişkinlik Dönemi Eğitimi ve Problemleri
38. Kur’ân-ı Kerim’de Ehl-i Kitab
39. Yaşlılık Dönemi ve Problemleri
40. Kur'ân ve Sünnette Zekât
41. Namaz ve Cami



Vak fı mız Kü tüp ha ne si, 
Vak fın ku ru lu şu sı ra sın da 
ku ru cu lar ta ra fın dan 
ba ğış la nan ki tap lar ve da ha 
son ra ki yıl lar da te min 
edi len eser ler den 
mü te şek kil dir. Arap ça 
kay nak eser ler ba kı mın dan 
ay rı bir özel li ği 
bu lun mak ta dır. Va kıf 
Mer ke zi’nin bir ka tı 
Kü tüp ha ne ola rak tah sis 
edil miş tir. Dört bin 
ci va rın da Arap ça, Türk çe 
ve İn gi liz ce dil le rin de ki tap 
bu lun mak ta dır. Bu eser le re 
ait Ki tap Ka ta lo ğu 
ha zır lan mış ve araş tır ma cı-
l a  r ın h iz  me  t i  ne 
su nul muş tur. 

Se mi ner ler
Vak fı mız da ilim 

adam la rı ve araş tı rı cı-
la rın ih ti yaç duy du ğu 
ba zı önem li ko nu lar da 
se mi ner ve kurs lar ter-
tip len mek te dir. Her 
bi ri, sa ha sı nın uz ma nı 
olan ilim adam la rı 
ta ra fın dan ya pı lan bu 
s e  m i  n e r  l e r  l e 
araş tır ma cı ilim 
a d a m  l a  r ı  n ı n 
ye tiş ti ril me si he def 
alın mış tır. 

Vakfımız KütüphanesiVakfımız Kütüphanesi

Diğer FaaliyetlerDiğer Faaliyetler
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Hâlen devam etmekte olan seminerler şunlardır:
a- Tefsir Semineri: Vakfın kuruluşundan beri Prof. Dr. Ali ÖZEK 

veya bir İlâhiyat Fa kül te si Tef sir Öğ re tim Üye si ta ra fın dan 
Ekim-Ha zi ran ay la rı ara sın da Cu mar te si gün le ri yü rü tü len se mi ner de 
Keş şaf Tef si ri bitirilmiş olup 2007’den itibaren konu tefsiri 
oku tul mak ta dır.

b- Ha dis Se mi ne ri: Vak fın gö rev len dir di ği bir Ha dis  ho ca sı 
ta ra fın dan yü rü tü len se mi ner Ekim-Ha zi ran ay la rı ara sın da Cu mar te si 
gün le ri de vam et mek te dir.

c- Fı kıh Se mi ne ri: Vak fın gö rev len dir di ği bir Fı kıh ho ca sı ta ra fın dan 
yü rü tü len se mi ner Ekim-Ha zi ran ay la rı ara sın da Cu mar te si gün le ri 
de vam et mek te dir.

İs ti şa re Top lan tı la rı
Va kıf mer ke zi nin top lan tı 

sa lo nun da, ih ti  yaç 
du yul du ğu za man lar da 
ol mak üze re ko nu la rın da 
ih ti sas sa hi bi ilim 
adam la rı mız bir ara ya 
ge ti ril mek te, bir gün dem 
et ra fın da bu top lan tı ya 
ka tı lan la rın gö rüş le ri 
alın mak ta dır. Özel lik le 
vak fı mı zın ya pa ca ğı il mî top lan tı ko nu la rı bu tarz ter tip le nen 
top lan tı lar da ilim adam la rıy la is ti şa re edi le rek tes bit edil mek te dir. 

Cu ma Soh bet le ri
Va kıf mer ke zin de, 

ko nu la rın da ih ti sas sa hi bi 
ilim adam la rı  mı  zın 
iş  t i  ra kiy le,  ih ti  yaç 
du yul du ğu za man lar da 
Cu ma ak şam la rı il mî 
soh bet ler ya pıl mak ta ve 
önem li me se le ler gö rü şü le rek 
ça re ve çö züm yolları dile 
getirilmektedir.
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1 - Arapça İhtisas Kursu

1988 yılından be ri mû tad ola rak de vam et ti ri len ‘’Arap ça İh ti sas 
Kur su’’ her yıl Tem muz-Ağus tos ay la rın da 30 gün sü re ile de vam 
et ti ril miş tir. Bu kur sa her yıl muh te lif İmam Ha tip Li se le ri Mes lek 
Ders le ri Öğ ret men le rin den 60 ka dar öğ ret men ya tı lı ola rak iş ti rak 
et miş olup, kur si yer le rin i’âşe, ibâ te ve yol luk la rı Vak fı mız ta ra fın dan 
kar şı lan mış tır. Ay rı ca gün düz lü ola rak da her yıl 80-100 ta le be bu 
kurs la ra iş ti rak et miş tir. Kurs so nun da ka tı lan la ra ba şa rı ser ti fi ka sı 
ve ril miş tir. 

2 - İn gi liz ce Kur su 
Dok to ra ve mas ter 

ça lış ma sı ya pan öğ ren ci le re 
İ n  g i  l i z  c e  l e  r i  n i n 
ge liş  ti  ril me si için 
dü zen le nen bu kurs, 
Ekim-Ha zi ran ay la rı 
ara sın da, Cu ma gün le ri 
14-17, Cu mar te si gün le ri 
09-11 sa at le ri ara sın da 

KurslarKurslar

Vakfımız Seminerlerinin yapıldığı Dershane
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İLÇESİ  ADA PARSEL PAFTA M2 CİNSİ TARİHİ

Fatih  2117 30 246 85 Daire 29.07.1971

Fatih  2117 30 246 55 Daire 29.07.1971

Fatih  2117 30 246 130 Depo 29.07.1971
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Zeytinburnu 2253 438 395/1 57 Dükkân 06.03.2000
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Vak fı mı zın sa bit gi der le ri nin kar şı lan ma sı için hiç şüp he siz  da ha faz la 
gayr-i men ku le ih ti yaç var dır. Siz de ğer li kar deş le ri miz den men kul ve 
gayr-i men kul ba ğı şı için gay ret ve him met le ri ni bek le mek te dir. 
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