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“İnandığı işi yapanın azmi tükenmez.”
IGMG İrfan Evleri Başkanı Zülkif Gencer ile İrfan Evleri hakkında görüştük.

İRFAN EVLERİ

Zülkif Bey sizi kısaca tanıyabilir mi-
yiz?

Tabii 1984 Almanya, Hamm doğumlu-
yum. Evli ve iki çocuk babasıyım. Münster 
Üniversitesi Doktora öğrencisiyim ve İs-
lam Toplumu Millî Görüş Gençlik Teşkilatı 
Üniversiteliler Başkanlığı kapsamında yü-
rütülen çalışmalardan olan İrfan Evlerin-
den ve Gazali Burslarından sorumluyum. 

İrfan Evleri derken ne anlamalıyız? 
Öğrencilere yönelik yurtlar mı, evler mi? 

Üniversite öğrencilerine yönelik yap-
tığımız öğrenci evleri ve yurtları çalışma-
mızın genel adıdır İrfan Evleri. Genelde 
ev olmakla beraber öğrenci yurtlarımız 
da var. Yaygınlaşan ağı ile İrfan Evlerimiz 
dünyanın dört bir yanına ulaşmıştır ham-
dolsun. Bu evler Allah’a iyi bir kul olabil-
me gayretinde olanların sığınabilecekleri 
limanlardır. Ümmet şuuru ve toplumsal 
sorumluluk bilinci ile donatılan bu gençle-
rimiz yaşadıkları toplum için kıymetli birer 
hazinedir. Kulluk şuuruna sahip, birbirleri-
ne fikrî katkı sağlayan ve istikamet üzere 
çaba sarf eden Müslüman gençlere bu tür 
imkânlar sunmayı bizim için en elzem va-
zifelerden biri olarak görüyoruz.

Evlerinizde kalan öğrencilerden bek-
lentileriniz nedir?

Öncelikle şunu belirteyim. Bizim ön-
celiğimiz öğrencilerin tahsil hayatlarını en 
iyi ve hayırlı şekilde bitirecekleri ortamı 
sağlamak. Onlar kendileri bir seviyeye ula-
şacak ki, topluma ve ardından gelenlere ör-
nek olsunlar. Bu beklentilerimizin yanı sıra 

daha çok arttırmaktadır.
Bu çalışmaya başladığınızdan bugüne 

kadar ne tür sorun ya da zorluklarla kar-
şılaştınız?

Elbette teşkilatımızın diğer çalışmala-
rında olduğu gibi topluma yönelik yapılan 
çalışmalarda zorluklar vardır. Fakat biz 
“Her zorlukla beraber bir kolaylık da var-
dır.” ayetini ilke edinmiş bir topluluğuz. Bu 
nedenle de zorluklar bizi yıldırmaz, ancak 
kamçılar, üstesinden gelmek için motive 
eder. İrfan Evleri ana teşkilatın ve gençliğin 
farklı birimlerini ortak bir dertte buluştu-
ran bir alan olarak bir vizyon meselesidir 
aynı zamanda. Burada bir anekdotu pay-
laşmak istiyorum: İrfan Evini açmak için 
kollarını sıvayan üç genci gören biri onlara 
“Ben 30 senedir Avupada’yım, Üniversite-
lilere yönelik bir çalışma oluşturamadık, 
yine olmaz, siz de boşuna uğraşıyorsunuz.” 
dediğinde, bu gençlerin verdiği cevap şu 
olmuştu: “Bugüne kadar olmaması bun-
da sonra da olmayacağı anlamına gelmez. 
Olumsuzluklar bizim için ölçü değildir. 
Biz inanıyoruz, olacak.” dediler. Ve biz bu-
gün 175 ev hakkında konuşuyoruz. Tarihe 
bakarsanız, zafer inandığı dava uğruna 
fedakârlık yapan ve bedel ödemeyi göze 
alanların olmuştur. Biz zaferi ümit ederiz 
ama sefere odaklanırız. Takdir, takdir sa-
hibinindir. Motive kaynağımız insanlığın 
hayrına olduğuna iman ettiğimiz değerler 
uğruna yaptığımız mücadeledir. İnandığı 
işi yapanın azmi tükenmez.

Peki ileriye dönük hedefleriniz ve bu 

evlerimizde kalan gençlerin haftalık olarak 
gerçekleşen okuma halkalarında önemli 
konular ekseninde fikir üretmelerini bek-
liyor ve böylelikle okuma alışkanlıklarını 
geliştirmeye teşvik ediyoruz. Aynı zaman-
da bulundukları şehirlerde üniversiteliler 
derneklerinin faaliyetlerine katkı sağlama-
larını ve kendilerini sosyal yönden de geliş-
tirmelerini umuyoruz.

Nerelerde evleriniz mevcuttur?
İrfan Evlerinin çoğu Almanya ve Tür-

kiye kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı şe-
hirlerde. Bununla birlikte Avrupa’nın bir-
çok ülkesinde de varız. Mesela Avusturya, 
Fransa, İngiltere, Bosna, Belçika, Hollan-
da’da evlerimiz mevcut. Henüz bir camimi-
zin veya şubemizin olmadığı birçok şehirde 
de ev açarak hizmet ağımızı böylelikle daha 
yaygın hâle getirme imkânına da sahip olu-
yoruz. Tabii diğer kıtalara da uzanıyoruz, 
Afrika, Kanada ve Avusturalya’ya.

Öğrencilerin İrfan Evlerine ilgisi nasıl 
gelişti ve şu anki ilgiyi nasıl değerlendiri-
yorsunuz?

İlk evlerimizi dört sene önce açtık. İki 
sene evveline kadar 57 evimiz mevcuttu. 
Bugün bu sayıyı üçe katlamış olmamız, bir 
yandan teşkilatımızın bu çalışmaya verdi-
ği önemi, diğer yandan bize olan teveccü-
hü gösteriyor. Sadece bu dönem evlerimi-
ze toplam 1040 talebinin gelmesi bizleri 
memnun etti. Bu ilgi ve alaka, talepte bu-
lunan kardeşlerimizi bu güzel ortamlardan 
mahrum etmemek adına hummalı çalışma-
larımızı devam ettirmek için gayretlerimizi 

hedeflere ulaşmak için yönteminiz nedir?
Her belli başlı üniversite şehrinde kız 

ve erkek öğrenciler için ev açmak, ve gele-
cek talebe göre sayılarını çoğaltmak. Ve en 
önemlisi ve önceliklisi sayı ile birlikte hiz-
met kalitesini arttırarak ideallerimiz doğ-
rultusunda ilerlemek. Ve bunu yaparken 
asla bizi biz yapan değerlerimizden taviz 
vermemek. Öğrencilerden beklentilerimiz 
açık ve onlara karşı çok şeffafız. Biz ne isek 
oyuz. Doğruluk ve emanet, çalışkanlık ve 
fedakârlık, muhabbet ve kardeşlik, samimi-
yet ve ihlas olmazsa olmazlarımız. Erbakan 
hocamın dediği gibi: “Allah’a kul olmayan 
davasına er olamaz.”

İrfan Evlerine ilgi duyan öğrenci veli-
lerine bir mesajınız var mıdır?

İlgi duyan velilerimiz bilsin ki, öğrenci-
lerimize Avrupa şartlarında gönül rahatlığı 
ile teslim edebilecekleri ortamları hazırla-
mak için elimizden gelen gayreti gösteriyo-
ruz. Elbette bölgeden bölgeye farklılıklar, 
daha da ilerlememiz gereken alanlar ve 
düzeltilmesi gereken hususlar vardır. Bun-
ların adım adım üstesinden gelerek, her 
geçen gün daha iyi ve güzeli yakalamayı 
hedefliyoruz. İslam Toplumu Millî Görüş 
Teşkilatları nasıl hac ve umre ile, kurban ve 
zekât ile, eğitim müesseseleri ve yayınları 
ile takdir edilen bir marka hâline gelmişse, 
biiznillah İrfan Evlerimiz de öğrenci evle-
ri ve yurtları alanında parmakla gösterilir 
bir konumda olma yönünde ilerleyecektir. 
Hamdolsun bugüne kadar kat edilen mesa-
fe, güzel bir istikbalin habercisidir.


