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Beşeriyete iman, İslam ve ihsân nimetlerini lutfeden Rabbimize hamdolsun� Bu yüce hakikatleri bize 
ulaştıran Habib-i Hüdâ Efendimize salât ü selam olsun�

Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfımız, Anadolu topraklarında doğup büyüyen ve bugün hem ülkemizde ve 
hem de dünyanın birçok köşesinde bereketli meyveler veren bir infak ve hizmet ağacıdır� Bundan tam dört 
asır önce, Aziz Mahmûd Hüdâyi gibi bir ârifimizin temellerini attığı bu hizmet ocağı, 60 yıllık bir fetret döne-
minin ardından, 1985 yılında aynı ruhu taşıyan bir grup gönül insanı tarafından yeniden hizmete açılmış ve 
Rabbimizin yardım ve inayetiyle bugün de yoluna devam etmektedir�

Vakıf bir adanıştır� İslam geleneğinde malın ve canın Allâh yoluna adanışının ürünüdür� Rabbimizin, 
kulları eliyle bütün mahlûkâtına sunulmuş bir Hak sofrasıdır� Bu sofraya bir tutam tuz, bir bardak su koymak 
da yüce bir nasiptir, bu sofranın kurulmasında emeği geçen bir hâdim olmak da� 

Vakfımız, öncelikle Hazret-i Hüdâyî’nin gözettiği hedefleri kendisine faaliyet alanı olarak belirlemiş 
ve buna zamanın ve mekânın bir zarureti olarak yeni yeni hizmet çeşitlerini de ilave etmiştir� Bu maksatla 
“yoksulluk ve cehaletle mücadeleyi” amaç edinen vakfımız bugün ülkemizde ve yurt dışında, ilim taliplerine 
kurslar, okullar, yurtlar, ilim halkaları ve araştırma merkezleri açmış, ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşmuş, 
gariplere barınak, yetim ve öksüzlere sıcak bir kucak olmuştur� Kurduğu müesseselerle hem yaralı gönülle-
re merhem olmuş, hem memleketimizin, hem de ümmetin yetişmiş insan ihtiyacına katkıda bulunmuştur� 
Hüdâyî âdeta bir hayır dağıtım merkezi durumuna gelmiştir� Doluyor ve boşalıyor� Oraya garip gelen, yüreği 
bütünleşmiş olarak ayrılıyor� Gözü yaşlı gelen tebessümle ve dualarla…

Hüdâyi bahçesi, imandan ihsana doğru olan bir çizgide, ilmin, irfanın ve hizmetin bir arada yaşandığı 
bir ümmet havuzudur� Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan mümin kardeşlerimizin az ya da çok temsil 
edildiği bu gönül dergâhı, hepimize emanet edilen bir medeniyet mirasımızdır� Bu mirası korumak, geliştir-
mek ve zenginleştirmek, her birimiz için bir vicdan borcudur�

Hüdâyi’ye bir uğrayın� Kaynayan aşına bir tutam tuz da siz ekleyin� Damlalar deryalaşsın, çorak gönüller 
bahara dursun� Mazlum, mahzun ve mahrumların buğulu gönülleri ferahlasın�

Rabbimizden niyazımız, bu bereket ve feyiz yuvasına kıyamete kadar bir ömür nasip etmesidir� Hüdâyi 
ailesinin ve sevenlerinin bütün fertlerine muhabbetlerimizi arz eder, dualarında yer almayı ümit ederiz�

TAKDİM

Vakıf Başkanı 
Ahmed Hamdi Topbaş
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Aziz Mahmûd Hüdâyî’nin asıl adı Mahmûd’dur� «Aziz» saygı ve tâzim kastıyla devrinden itibaren verilen bir 
sıfattır� «Hüdâyî» ise muhtemelen şeyhi Üftâde tarafından verilmiş bir lâkap ve şiirlerinde kullandığı mahlâstır� 
Hüdâyî’nin Cüneyd-i Bağdâdî neslinden geldiği, hattâ «seyyid» olduğu rivayet edilir�

Hüdâyî, Ankara Koçhisar’da 948 h� / 1541 m� yılında doğmuş, ilk tahsilini memleketi Sivrihisar’da, medre-
se hayatını da İstanbul Küçük Ayasofya Medresesinde tamamlamıştır� Medrese tahsili sırasında hocalarından  
Nâzırzâde Ramazan Efendi’nin dikkatini çekerek onun muîdi (asistanı) oldu� Devrin yoğun tasavvufî havasının 
etkisi ve gönlündeki derûnî mârifet tutkusu sebebiyle medrese tahsili sırasında bir yandan tasavvuf ricalinden  
Nureddinzâde Muslihuddin Efendi’nin sohbetlerine katıldı�

Hüdâyî, hocası Nâzırzâde ile birlikte İstanbul’da muhtelif medreselerde bulunduktan sonra önce Edirne Se-
limiye Medresesi’ne tayin edildi� Hocası ile birlikte Kahire ve Şam Kadılıklarında bulundu� En son Nâzırzâde, Bursa 
Mevleviyyetine (başkadılığına) tayin olunca, Hüdâyî de onunla birlikte Ferhadiye Medresesi’ne müderris, Cami-i 
Atîk Mahkemesi’ne kadı nâibi oldu�

Bursa’ya gelince de tasavvuf çevreleri ile temas kurarak o devirde Bursa’nın kutbu sayılan M� Muhyiddin 
Üftâde Hazretleri’nin sohbetlerine devam etmeye başladı� Üftâde’ye intisabı sırasında şeyhi kendisinden üç şey 
istedi: Elinde avucunda bulunan bütün malını fakirlere dağıtmak� Müderrislik ve kadı nâibliği resmî görevlerinden 
ayrılmak� Nefsini terbiye edebilmek için şeyhinin yanında sıkı bir riyâzat ve mücahedeye girmek�

Hüdâyî, bu teklifleri kabul etti� Seyrü sülûkü (mânevi terbiye eğitimi) sırasında şeyhi tarafından çok sıkı 
imtihanlara tâbî tutulan Hazret-i Hüdâyî, üç yıl gibi kısa bir zamanda sülûkünü tamamladı ve Sivrihisar’a irşad 
hizmetlerine görevlendirildi� Şeyhinin vefatından sonra Hüdâyî,  Balkanlar tarafına, Rumeli cihetine geçti� Bal-
kanlar’dan tekrar İstanbul’a, ilim ve irfan merkezi olan payitahta geldi� İstanbul’a bu gelişinde daha önce gençlik 
yıllarını geçirdiği Küçük Ayasofya semtine yerleşti�

İstanbul tarafında irşad hizmetiyle meşgul olduğu sırada Üsküdar tarafına geçmeye karar vererek oradan 
kendisine tekke ve cami yeri satın aldı ve bir dergâh inşasına başladı� Bu sırada İstanbul’da çeşitli camilerde vaaz 
ve irşad hizmetlerinde bulundu� Çamlıca-Bulgurlu civarında zaman zaman inzivâya çekilerek yoğun bir şekilde 
ibadetle meşgul olduğu çilehanesi bulunmaktadır�

 Hüdâyî Hazretleri  3 Safer 1038 h� (2 Ekim 1628 m�) tarihinde vefat etti� Pek çok eser bırakmıştır� Kabri, 
külliyesi içinde inşa edilen türbesindedir� Camiini de kendisi yaptırmıştır� Ancak 1850 yılında çıkan bir yangında 
külliye tamamen yanınca Sultan Abdülmecid Han tarafından yeniden yaptırılmıştır� 

Hazret-i Hüdâyî’nin sevenlerine duası:

“Sağlığımızda bizi vefatımızdan sonra kabrimizi ziyaret edenler ve türbemizin önünden geçtiğinde fatiha 
okuyanlar bizimdir� Bizi sevenler denizde boğulmasın ahir ömürlerinde fakirlik çekmesin, imanlarını kurtarmadık-
ça göçmesin”

GÖNÜLLER SULTANI AZİZ MAHMÛD HÜDÂYÎ
–rahmetullahi aleyh– (1541-1628)

7Aziz Mahmûd Hüdâyi (ra)
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İsmini Üsküdar’ın mânevî sultanı Aziz Mahmûd Hüdâyi (1541-1628) Hazretlerinden alan ve onun kendilerini ziyarete 
gelenlere bir tas çorba ikram etmesiyle oluşan misyonunu yaşatmak gayesiyle 1985 yılında kurulan vakfımız, bugün beş 
kıtada dünyanın dört bir yanında mazlumların, yetimlerin ve öğrencilerin maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanmasına 
yönelik başta eğitim olmak üzere basım-yayın, din hizmetleri ve insânî yardım ve sosyal hizmetler alanında faaliyet 
göstermektedir�

Vakfımızın kuruluş gayesine ve misyonuna uygun olarak oluşturulan İnsânî Yardım ve Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü 
de yurt içi ve yurt dışı insânî yardımların ve sosyal hizmetlerin hayata geçirilmesi için projeler organize eden bir birimdir�
Öncelikle gönül coğrafyamız olmak üzere tüm dünyada elinin ulaşabildiği ihtiyaç içindeki masum ve mazlumlara Anadolu 
insanımızın vakıf şuuruyla yapmış oldukları yardımları ulaştırmayı hedef edinmiş birimimiz, kırktan fazla ülkede pek çok 
faaliyet icrâ etmektedir� Partner kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilen bu faaliyetlerin temel amacı yoksulluk ve ceha-
letin azaltılmasıdır�

İnsânî Yardım ve Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü, İstanbul Üsküdar ve Küçük Çamlıca’daki iki merkezinden halihazırda 
aşevi hizmetleri, adak kurban kesimi, gıda-temizlik-yakacak vb� ayni yardım malzemelerinin dağıtımı, nakdi yardımlar, 
temiz içme suyuna ihtiyaç duyulan bölgelerde su kuyuları açma, Ramazan ayında iftar sofralarının kurulması ve erzak 
paketlerinin dağıtılması, Kurban Bayramında kurban kesim hizmetleri, câmi-mescit, kültür merkezi ve yetimhane inşaatı 
gibi alanlarda projelerine hem yurt içinde, hem de yurt dışında hayırseverlerin de destekleriyle devam etmektedir�

FAALİYETLERİMİZ
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Küçük bir aşevinde bir tas çorba ikramıyla başlayan yurt içi aşevi hizmetlerimiz, Hüdâyi Hazretleri'nin türbesinin de içinde 
yer aldığı Üsküdar’daki cami külliyesinde bulunan aşevimizde ve dünyanın farklı coğrafyalarından yüzlerce öğrencinin 
eğitim aldığı İlmi Araştırmalar Merkezi – İLAM eğitim kurumunun da içinde yer aldığı Küçük Çamlıca Çilehane merkezimiz-
de ve diğer eğitim kurumlarımızda devam etmektedir�

Yurt dışı aşevi hizmetlerimiz faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde bulunan Kur’an kurslarımızda, imam-hatip okullarımızda ve 
yetimhanelerimizde bulunan aşevlerinde yurt içinde olduğu gibi devam etmektedir�

AŞEVLERİ
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Vakfımıza gelen zekât, fidye, fitre, kumanya ve iftar sofrası bağışlarıyla Ramazan ayında yurt içinde ve yurt dışında 
aşevlerimizde ve eğitim kurumlarımızda iftar sofraları kurulmakta ve ihtiyaç sahiplerine erzak paketleri dağıtılmaktadır�

Her gün bir hayır sahibinin üstlendiği iftar sofralarımızdan Üsküdar ve Çamlıca merkezlerimizde ve eğitim kurumlarımız-
da binlerce kişi istifade etmektedir� Yurt dışında Azerbaycan, Burkina Faso, Kamerun, Somali, Uganda, Gana, Tanzanya, 
Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Suriye ve Arakan gibi birçok ülke ve bölgede iftar sofraları açılmakta ve kumanya pa-
ketleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaktadır�

RAMAZAN KUMANYASI VE İFTAR SOFRALARI
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Yaklaşık 6-7 kişilik bir ailenin aylık gıda ihtiyacını karşılayacak erzak ve gıda yardımlarımız, yurt içinde İstanbul’da yapı-
lan tahkikat sonucu ihtiyaç sahibi oldukları tespit edilen ailelere, öğrenci evlerine, ağırlıklı Suriyeli olmak üzere insânî 
ve siyasi krizler nedeniyle farklı coğrafyalardan ülkemizde misafir olan muhacir kardeşlerimize, Hatay, Kilis, Osmaniye, 
Urfa illerimizde kurulan kamplarda; yurt dışında ise Suriye’nin Azez, İdlip, Cerablus ve Halep civarındaki köylerinde ayrıca 
Afganistan, Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Burkina Faso, Somali, Uganda, Mali, Tanzanya, Kamerun, Filistin ve Arakan 
kampları gibi faaliyet gösterdiğimiz birçok ülkede binlerce kişiye ulaştırılmaktadır�

ERZAK VE GIDA YARDIMLARI
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ADAK VE KURBAN HİZMETLERİ

Yurt içi adak, akika, nafile bağış kurbanların kesiminde haftanın yedi günü Üsküdar birimimizde hizmet verilmektedir� 
Bağış sahiplerinin bizzat yerinde görerek ve vekâletleri alınarak kesilen kurbanların etleri aşevlerimizde binlerce kişiye 
sunulan yemeklerde, İstanbul’da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılan erzak paketleri içinde, vakfımıza bağlı kurs ve yurtlarda 
barınan öğrencilerin yemeklerinde kullanılmaktadır�

Yurt dışında kesilmek üzere bağışlanan adak, akika ve nafile kurbanlar ise vakfımızın faaliyet gösterdiği ülkelerde va-
zifeli Hüdâyi gönüldaşlarının başında bulunduğu partner kuruluşlar aracılığıyla projelendirmeleri yapılarak her ay toplu 
hisseler halinde, kurban sahiplerinin isimleri bizzat okunmak suretiyle kesilerek ihtiyaç sahibi ailelere, yetimlere, Kur’an 
kursu, medrese ve imam-hatip okullarında okuyan öğrencilere dağıtılmaktadır� 

Yurt dışı için bağışlanan adak kurbanları bağış yapıldıktan sonra bir ay içinde kesilmekte ve kesim yapıldı bilgisi bağış 
sahiplerine kısa mesajla bildirilmektedir�
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Yurt içi kurban kesim organizasyonunu Üsküdar ve Küçük Çamlıca’daki merkezlerinde tesis ettiği iki modern ve hijyenik 
kesimhânede profesyonel kasaplar eşliğinde ger çekleştiren vakfımız, kurban bayra mının ilk iki günü randevu sistemiyle 
kestiği kurbanlarla İstanbul halkına hizmet vermektedir� Kurban sahiple rinin bizzat yerinde görerek ve vekâ letleri alına-
rak kestirdiği kurban etlerinden vakfımıza bağışlanan 1/3 oranındaki kısmı aşevlerimizde, eğitim kurumlarımızda okuyan 
öğrencilerimizin yemeklerinde ve İstanbul’da aylık düzenli erzak paketi yardımında bulunduğumuz yerli ve muhacir bin-
lerce ihtiyaç sahibi aileye dağıtılarak yıl boyunca değerlendiril mektedir� 

Yurt dışında kesilmek üzere vekalet usulüyle bağışlanan kurbanlar ise Asya, Afrika, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu, Uzak 
Doğu gibi bölgelerde yaklaşık kırk ülkede vakfımız tarafından kurban organizasyonuna yardımcı olmak üzere ilgili ülke-
lere gönderilen gözlemciler ve partner kuruluşlar aracılığıyla kestirilerek bayram günlerinde mazlum, mağdur ve ihtiyaç 
sahibi ailelere dağıtılmaktadır�
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Yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahibi binlerce aileye dağıtılan erzak paketine ilave olarak çocuk ve hasta bezleri, 
temizlik malzemeleri, soba, kömür, battaniye, ayakkabı, giysi, ev eşyası vb� muhtelif insani yardım malzemeleri desteği 
verilmektedir� Ayrıca imkanlar dâhilinde belli sayıda dul ve yetim aileye nakdî yardım yapılmaktadır�

Vakfımız gıda bankacılığı kapsamında ve zekat olarak hayırseverler tarafından vakfımıza bağışlanan her türlü ayni yar-
dım malzemesini de kabul etmekte, bunların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması noktasında veren ile alan arasında önemli 
bir hizmet köprüsü vazifesi görmektedir�

AYNİ VE NAKDİ YARDIMLAR
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Vakfımız hayırseverlerin destekleriyle bir yudum su için kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalan insanlara temiz 
içme suyu sağlamak, kirli suyun neden olduğu bulaşıcı ve salgın hastalıkları önlemek, su sıkıntısı nedeniyle kullanılama-
yan tarım alanlarına su temin etmek ve bölge insanının kalkınmasına destek olmak amaçlarıyla halihazırda Güney Asya 
ülkelerinden Afganistan ve Afrika ülkelerinden Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gana, Kamerun, Mali, Uganda, Somali, Sudan, 
Tanzanya dahil birçok ülkede su kuyusu açma projeleri gerçekleştirmektedir� 

Açılan kuyuların bakımları düzenli olarak yapılmakta, zaman içerisinde kuyularda meydana gelebilecek arıza ve tamir 
masrafları vakfımız tarafından karşılanmaktadır� Kuyu fiyatları ülkelere, açılacak bölgenin ve zeminin durumuna ayrıca 
kuyunun niteliğine göre değişmektedir�

SU KUYULARI
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CAMİ, MESCİT, OKUL, YURT VE YETİMHANE İNŞAATLARI

Hayırseverlerin ve Hüdâyi gönüllülerinin destekleriyle yurt içinde ve yurt dışında en çok ihtiyaç duyulan bölgelerde cami, 
mescit, kültür merkezi, okul, öğrenci yurtları ve yetimhane inşaatları projelendirmeleri yapılarak hayata geçirilmektedir�

Yurt içinde İstanbul’da ve Anadolu’nun farklı illerinde, yurt dışında Arnavutluk, Makedonya, Afganistan, Burkina Faso, 
Gana, Kamerun, Mali, Sudan, Tanzanya, Uganda gibi birçok ülkede, Afrika’nın en ücra köylerinde inşa edilen cami, mescit, 
okul, yurt, yetimhane ve kültür merkezi gibi dini yapılar, eğitim ve kültür müesseseleri bölge halkının, öğrencilerin ve 
yetimlerin istifadesine sunulmaktadır�
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HÜDÂYİ ACİL YARDIM (HAY)

Deprem, sel, kuraklık ve benzeri doğal felâketlerde ve ülkemizde meydana gelen olağanüstü gelişmelerde yurt 
içinde ve yurt dışında acil yardımlarda bulunabilmek maksadıyla vakfımız bünyesinde kısa adı HAY olan “Hüdâyî 
Acil Yardım” ünitesi teşkil edilmiştir� 

Acil Yardım ünitemiz, felaketlerin yaşandığı bölgelere ilaç, tıbbi malzeme, gıda ve temizlik malzemeleri ulaştır-
makta ayrıca İstanbul’un önemli meydanlarında dağıttığı Hüdâyi çorbası ve yemek ikramlarıyla ihtiyaç duyulan 
dönemlerde her türlü maddi ve manevi imkanıyla dünyanın farklı coğrafyalarındaki mazlumlara ve milletimize 
moral ve motivasyon sağlamaktadır�
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EĞİTİM HİZMETLERİ

Kurulduğu günden bu yana yurt içinde eğitim faaliyetlerine ve öğrencilere desteklerine devam eden vakfımız, 1992 
yılından bu yana Hüdâyi gönüldaşlarının katkıları ve işbirlikleri ile yurt dışında da eğitim faaliyetlerine destek olmaya 
başlamıştır� Bu kapsamda özellikle soydaş ve akraba topluluklarımızın yaşadığı Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya, Avras-
ya ve gönül coğrafyamız olan Afrika kıtası olmak üzere 30’u aşkın ülkedeki eğitim faaliyetlerine destek olunmaktadır� 
Hâlihazırda yurt içi ve yurt dışında toplam 200’e yakın eğitim müessesesi ile işbirliği yapılarak eğitim faaliyetleri yürü-
tülmektedir� 
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Yurt dışında destek olunarak işletmesine katkı verdiğimiz örgün eğitim müesseseleri;

4 ilahiyat ve dengi fakülte, 6 ilahiyat yüksek okulu, 20 imam hatip ve dengi okul, 23 Kur’an kursu,  
1 imam enstitüsü, 2 araştırma merkezi (master - doktora), 14 kültür merkezi, 56 talebe yurdu, 12 kreş ve yetimhane 
olmak üzere toplam 137’dir�

Yılda 10�000’i aşkın örgün eğitim talebesine ve 35�000’i aşkın yaygın eğitim talebesine hizmet verilmektedir�
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LİSANS EĞİTİMİ

Vakfımız, milli ve manevi değerlerine sahip farklı branşlarda üniversite öğrencilerine yurtlarda barınma imkanları sağla-
makta, burs temin etmeye çalışmaktadır� Yurt içinden ve yurt dışından gelen öğrencilerimiz Hüdâyî ocağında sıcak bir 
yuva bulmuşlardır� 

39 farklı ülkeden 2�000’i aşkın lisans öğrencisinin ülkemizdeki muhtelif üniversitelerde eğitim alarak mezun olmalarına 
destek olunmuştur� Lisans eğitimini tamamlayan bu öğrenciler, ülkelerinde STK yöneticiliği, öğretmenlik, imamlık ve 
yazarlık gibi çeşitli meslek dallarında istihdam edilmişlerdir�
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Vakfımızın Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Senegal gibi ülkelerde desteklediği ilahiyat ve eğitim fakültelerinde 
yüzlerce öğrenci okumaktadır�
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LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 

İslâmî ilimlerde, lisansüstü seviyede yetişmek isteyen adaylara, ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık desteği ver-
mek, ders ve seminerler yoluyla akademik formasyon kazandırmak üzere vakfımız bünyesinde İlmî Araştırmalar Merkezi 
(İLAM) kurulmuştur� Yine aynı hizmetlere mebni olmak üzere Azerbaycan ve Kazakistan’da da birer araştırma merkezi 
hizmete açılmıştır� Bu merkezlerde yetişen yerli ve yabancı onlarca araştırmacı, bugün birçok ilahiyat fakültesinde öğre-
tim üyesi / görevlisi veya araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır� 
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Diğer yandan bugüne kadar 30’a yakın ülkeden Türkiye’ye getirilen yüzlerce doktora ve master öğrencisinin eğitimlerini 
tamamlamaları sağlanmıştır� Bu öğrencilerin önemli bir kısmı ülkelerinde müftü, öğretim görevlisi, okul müdürü ve eği-
timci olarak çalışmaktadır�
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AKADEMİLER

Akademi faaliyetleri, aşağıda adları zikredilen farklı kurumlar ile işbirliği halinde yürütülmektedir�

İLAM Akademi, sivil bir ilahiyat eğitim destek programıdır� Açık Öğretim İlahiyat Fakültesi’nde okumakta olan öğrenci-
lere İLİTAM (İlahiyat Lisans Tamamlama) programına destek ve 4 yıllık eğitim fırsatı vermektedir� Her yıl yaklaşık 100 
öğrenci bu akademide eğitim almaktadır� Yurt dışından getirilen öğrenciler temel Türkçe eğitimlerini de İlam Akademi 
bünyesinde alabilmektedir� İlam Akademi’ye bugüne kadar 35 ülkeden, bir yıllık Temel Dil ve Kültür Eğitimi Programı 
kapsamında 520 öğrenci getirilerek eğitim almaları sağlanmıştır� Bu öğrencilerin 140’ı ülkemizde yükseköğrenimlerine 
devam etmişlerdir� 

Hüdâyi Sosyal Girişimcilik Akademisi, sosyal sorumluluk sahibi, maddî ve manevî donanımı haiz, öncü genç liderler yetiş-
tirmek için uygulanan özel bir eğitim programıdır� Programa üniversite mezunlarının yanında henüz lisans eğitimi alan 
üniversite öğrencileri de katılabilmektedir� Bu programa her yıl yaklaşık 25 öğrenci iştirak etmektedir�

Hüdâyi Uzaktan Eğitim Merkezi (HUZEM), bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkânlardan yararlanarak Temel İslam 
İlimleri alanlarında toplumu bilgilendirmek amacıyla faaliyet yürütmektedir� HUZEM, her yıl İslam’ı öğrenme derdi taşıyan 
yaklaşık 500 kişiye iş hayatı, yerleşim birimi, coğrafi şartlar, bedensel engellilik gibi yüz yüze eğitim almayı zorlaştıran 
durumlardan etkilenmeksizin uzaktan eğitim imkânı sağlamaktadır�
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Şahsiyet Akademisi, lise seviyesindeki öğrencilere okul dışı vakitlerinde hizmet verme amacıyla oluşturulmuş bir eğitim 
programıdır� Dört yıllık program çerçevesinde dil eğitimi ve akademik gelişim dikkate alınmakta ve bu yönde takviye 
eğitimler verilmektedir� Akademide her yıl 120 civarında öğrenciye hizmet verilmektedir�

Hafızlık geliştirme birimi (HAGEB), kıraat ve hafızlık müessesesine ilişkin her türlü araştırma-geliştirme çalışmalarının 
yürütüldüğü, hafızların gelişimine yönelik rehberlik / eğitim hizmetlerinin sunulduğu ve her yıl yaklaşık 40 öğrencimizin 
hizmet aldığı bir merkezdir�
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İMAM-HATİP LİSELERİ VE DENGİ OKULLAR

Vakfımızın yurt dışı hizmetlerinde İmam-Hatip okulları önemli bir yer tutmaktadır� Dünyaya anlatacak bir şeyleri olan, 
ama dini de güzel bilen ve yaşayan nesiller yetiştirmek bakımından çok önemli bir proje olan İmam-Hatip Ortaokul ve 
Liseleri, oluşum ve işletme aşamasında dünyanın birçok ülkesinde desteklenmiştir�  
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Öğrencilere fen ve sosyal içerikli derslerin yanı sıra Kur’ân-ı Kerim, Fıkıh, Hadis, Tefsir, Siyer, Akaid, Hitabet, Peygamber-
ler Tarihi, Dinler Tarihi ve İslam Tarihi gibi temel dini dersler, eş zamanlı olarak modern eğitim ortamlarında okutulmakta-
dır� Bu modelde eğitim ve öğretim alıp mezun olan başarılı öğrenciler, muhtelif branşlarda kendi ülkelerinde üniversiteye 
devam ettikleri gibi üstün başarı gösterenler Türkiye’de yüksek öğrenime devam etmektedir�

14 ülkede toplamda 5�000’in üzerinde öğrenci kapasitesine sahip 20 imam hatip lisesi ve dengi okul, vakfımızın desteği 
ile kalifiye insan açığını kapatacak donanımda eğitimlerine devam etmektedir� Bu okullarımız mezun vermeye başladık-
ları yıllar itibariyle ülke genelinde genel başarı ortalamasında hep ön sıralarda yer almaktadır� Birçok okulumuz %100 
başarı oranıyla ülke birinciliğini elde etmiştir� 
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Yüce kitabımızın nesillerimize öğretilmesinde ve anlaşılmasında büyük bir önem taşıyan Kur’an kursu hizmetleri kapsa-
mında çocuklarımız, Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumasını öğrenme ve anlama gücü elde etmektedirler� Diğer yandan bu 
kurslarda, İslam’ın temel esaslarını öğrenme, dua ve sureleri ezberleme, millî ve manevî değerleri kazanma, Hz� Peygam-
ber (s�a�v)’in örnek hayatını öğrenerek ahlakî davranışlar sergileme imkânları da elde edilebilmektedir� 

Bugüne kadar ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde hizmet veren 40’a yakın Kur’an kursumuzdan yüz bine yakın 
öğrenci eğitim almış ve binlerce hafız yetiştirilmiştir� 

KUR’AN KURSLARI
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Türkiye’de Kur’an kursu eğitimi almak üzere 53 ülkeden getirilerek tamamı Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kur’an kurs-
larından mezun edilen öğrenci sayısı ise 2�500 civarındadır�

Vakfımızın yurt dışında başlatmış olduğu Kur’an kursu hizmetlerinin, yetmiş yıl İslam’dan ve Kur’an’dan mahrum bırakılan 
kardeşlerimizin gönül dünyasında çok ayrı bir yeri vardır�
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Vakfımızın desteği ile 11 ülkede faaliyet gösteren 12 kreş ve yetimhaneden 800’ü aşkın çocuk hizmet almaktadır�

Daha çok Afrika ülkelerinde hizmet veren bu yetimhanelerde kimsesiz çocuklara barınma ve beslenme hizmeti yanında 
eğitim hizmeti de verilmektedir� 

Özellikle Müslüman yetimlerin misyoner yetimhanelerinin eline düşmemesi ve ümmetin kayıplar yaşamaması bakımın-
dan yurt dışında yürütülen kreş ve yetimhane hizmetleri büyük önem taşımaktadır�

KREŞ, ANAOKULU VE YETİMHANELER
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Vakfımızın destek verdiği Gençlik Gelişim Merkezleri, gençlerimizin sosyal, sportif, ahlakî ve kültürel ihtiyaçlarını göz 
önüne alarak onların keyifli vakitler geçirebilecekleri, okul derslerine takviye alabilecekleri, bu sırada da karakterlerini 
geliştirebilecekleri, her türlü teknolojik ve sportif olanakların sunulmaya çalışıldığı nezih mekânlardır� 

ÇOCUK VE GENÇLİK EĞİTİM HİZMETLERİ
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YAYGIN EĞİTİM FAALİYETLERİ

İlk ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak yaz aylarında yaz okulları düzenlenmektedir� Kur’an-ı Kerim ve Temel Dinî Bil-
giler eğitimi verilen yaz okullarında öğrenciler ayrıca sosyal, sportif aktivitelerle keyifli zaman geçirirken, tarihi şehirleri, 
dini ve kültürel mekânları da ziyaret ederek milli medeniyet bilinci elde etmektedirler� Bugüne kadar yaz okullarına yüz 
bine yakın öğrenci katılmıştır�
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Ayrıca, 25 yıldır 30’a yakın ülkede her yıl 35�000 öğrenciye temel dinî bilgiler ve Kur’an-ı Kerim eğitimi verilmektedir� Bu 
yaygın eğitim çalışmaları kapsamında bir milyona yakın öğrenciye eğitim verilmiştir� Yurt dışındaki yaygın eğitim faali-
yetlerinin en önemli farkı, bu eğitime yıl boyu devam edilebilmesidir�

Bir diğer yaygın eğitim faaliyeti olan Karakter Eğitimi faaliyetleri ile amacımız; ilkokul ve lise çağında bulunan gençleri 
mahalle, cami, kütüphane ve evlerde üniversiteli gençlik liderleri ile bir araya getirmektir� Bu buluşmalarda, değerler eği-
timi çalışmaları, sosyal-kültürel faaliyetler ve izcilik çalışmaları yapılmaktadır� Bu hizmetlerle bugüne kadar ülkemizde on 
binlerce gence ulaşılmıştır�  
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KÜLTÜR MERKEZLERİ

Zarafet Eğitim Danışma ve Kültür Merkezi’nde medeniyet değerlerimizle bütünleşmiş, ilim, irfan, hizmette örnek ve 
öncü hanım şahsiyetler yetiştirmek; gönüllü teşekküllerde ve eğitim kurumlarında giderek artan kaliteli yönetici ve eği-
timci ihtiyacını karşılamak üzere eğitim programları düzenlenip; koordinasyon ve danışmanlık hizmeti verilmektedir� 

Modernleşme, hayatın her alanında müslümanca düşünme, yaşama ve çağın meselelerine çözüm üretme konusunda 
ciddi eksikliklere sebep olmuştur� Bu eksiklikleri giderebilmek için çeşitli branşlarda çalışmalar yürüten ve eğitim prog-
ramları düzenleyen Gazanfer Ağa Medresesi Eğitim ve Kültür Merkezi, nitelikli ilim adamı yetiştirme, ilmî anlayışı İslam 
Medeniyetinin köklerinden hareketle yeniden yorumlama ve sahih bir hayat nizamı için gerekli bilgi birikimi oluşturma 
gayesini taşımaktadır� 

Tasavvuf sahasında sempozyum, konferans, panel ve seminerler düzenleyerek katılımcılara Ehl-i Sünnet ışığında bir ta-
savvuf anlayışı kazandırmayı gaye edinen İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM), aynı zamanda yılda iki defa 
Tasavvuf adlı akademik bir dergi de yayınlamaktadır�
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Muhtelif ülkelerde destek verdiğimiz paydaş dernek ve vakıfların uhdesinde yer alan 15 kültür merkezinde, her yaştan 
kadın ve erkeğe, İslâmî değerler, okuma-yazma, dil, bilgisayar, el sanatları, dikiş nakış, aşçılık, süsleme ve tezyinat gibi bir-
çok alanda eğitim verilmektedir�  Bu merkezlerde 2�000’i aşkın öğrenci eğitim görmektedir� Kursiyerler, devlet nezdinde 
açılan sınavlarda üstün başarı göstererek, sertifika alarak iş bulma imkânına sahip olmuşlardır�

Yurt dışında din öğretiminin hiç olmadığı veya varsa da sadece Kur’an’ın dinleme yoluyla öğretildiği ülkelerde ileri yaştaki 
insanlar için bu merkezler çok önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır� Zira ümmilere yönelik okuma ve yazma kurslarına büyük 
bir rağbet vardır�  Ayrıca bu kurslar, bir mesleği olmadığı için büyük imkânsızlıklar yaşayan zümreler için ev ekonomisine 
katkı sağlamak bakımından adeta can simidi olmuştur� 
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Vakfımız, modern toplum düzeninde, dünya ve ahiret dengesini gözeten, millî ve manevî değerlerine bağlı, ilim yolunda 
irfâna da tâlip olan nesiller yetiştirebilmek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğren-
cilerine yönelik yurt ve konukevi hizmetlerine destek olmaktadır� Otuz yıllık süre içerisinde bu müesseselerde binlerce 
öğrenci yetiştirilmiştir� 

ÖĞRENCİ YURTLARI VE KONUKEVLERİ
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İstanbul’da 20’ye, dünyanın yirmiden fazla ülkesinde ise 60’a yakın öğrenci yurduyla binlerce öğrenciye hizmet veril-
mektedir� Yurt dışındaki öğrenci yurtları ve buralarda uygulanan eğitim programı, ortaöğrenimde dini derslerin olmadığı 
ülkeler için son derece ehemmiyet arz etmektedir� Bu öğrencilere hem dini eğitim verilmekte hem de okul derslerine 
destek programları uygulanmaktadır�
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Yurt içi ve yurt dışında hizmet verdiğimiz eğitim kurumlarında görev yapan eğitimci ve idarecilere hem ülkemizde hem 
de kendi ülkelerinde yönetim becerileri, eğitim metotları, mesleki gelişim, kişisel gelişim, değerler eğitimi ve rehberlik 
alanlarında hizmet içi eğitim programları düzenlenmektedir�

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI
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Her yıl muhtelif ülkelerden yaklaşık 600 kişi, farklı zamanlarda ülkemizde düzenlediğimiz kısa süreli eğitim programlarına 
iştirak etmektedirler�
Ayrıca yurt dışından davet edilen kanaat önderleri, dini liderler, akademisyenler, eğitim bakanlığı bürokratları ve diğer 
yetkililer vakıf hizmetlerimizi yakından tanıyarak, ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini de müşahede etmektedir� 
Böylece vakfımız, ülkeler arasında kültür köprüsü oluşturmaktadır�
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İLİM MECLİSLERİ

Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye’nin rehberliğinde, İslâmî İlimlere dair kaynak eserleri özümsemiş, tahsil ettiği ilmi irfan 
ile zenginleştirmiş, hizmet ehli diğerkâm ilahiyatçılar yetiştirme maksadıyla Hüdâyi İlahiyat Halkaları ve Suffe Meclisi 
adları altında çalışmalar düzenlenmektedir� Bu programlarda yetişen onlarca öğrencimiz akademik çalışmalara devam 
etmiş, doktora eğitimini tamamlayarak İlahiyat fakültelerinde araştırmacı ve hoca olmuştur� Yüzlercesi de diyanet hiz-
metleri ve eğitim sahalarında hoca veya öğretmen olarak hizmetlerine devam etmektedirler�  
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Vakfımız, öğretmenlerin kişisel, meslekî ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla gönüllü öğretmenler tarafından 
kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olan, eğitim ile ilgili bilimsel araştırma ve raporlar üreten İGEDER (İstanbul Gönüllü 
Eğitimciler Derneği) ile hem yurt içinde, hem de yurt dışında ortak projeler gerçekleştirmektedir�

YURT İÇİ VE YURT DIŞI EĞİTİM FAALİYETLERİNDE 
İŞBİRLİĞİ YAPILAN BAZI KURUMLAR
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Vakfımız, ana gayesi memleketimize ve İslam dünyasına nitelikli müslüman âlim yetiştirmek olan ve üniversite sınavında 
yüksek puanlarla sosyal bilimler, mühendislik ve tıp fakültelerini kazanan öğrencileri kabul eden İSAR (İstanbul Araştırma 
ve Eğitim) Vakfı’nın hizmetlerini desteklemekte ve söz konusu vakıfla işbirliği yapmaktadır� İSAR Vakfı’nın öğrencileri 
dinimizin kurucu metinlerini rahatlıkla okuyup anlayabilecekleri Arapça dilbilgisine sahip olurken bir yandan da İngilizce 
öğrenmektedirler� 

İstanbul dışında okuyan, ilmî ve üstün ahlakî değerlerle donanmış, kültür seviyesi yüksek gençlerin muhtelif organizas-
yonlar ve faaliyetlerle yetişmesine katkıda bulunmaya çalışan HÜNER (Hizmetkar Üniversiteliler Nitelikli Eğitimciler ve 
Rehberler) Derneği, vakfımızın işbirliği yaptığı bir diğer kurumdur�
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Milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirme gayesi taşıyan, “Çocuk ve Gençlik Hizmetleri” alanında faaliyet gös-
teren Lider Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, vakfımızın birlikte hizmet yürüttüğü bir diğer sivil toplum kuruluşudur�

Bugüne kadar binlerce mezun veren vakfımızın mezunlar derneği olan HÜDAYİM ise vakfımızda ve gönüldaş kuruluşla-
rında eğitim ya da çalışma hayatının bir kısmını veya tamamını geçirmiş mensuplarımızın aidiyet duygularını geliştirmek 
ve kurumlarıyla olan bağlarını kuvvetlendirmek gayesini taşımaktadır�

Yurt dışında proje kapsamında işbirliği yaptığımız kurumlardan bazıları ise şunlardır: Burkina Faso’da “FOSAPA”, Kame-
run’da “ACAMAS”, Uganda’da “SENA”, Arnavutluk’ta “Shogata Vellazerore Humanitare Kulturore İstanbul”���
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YABANCI DİLLERDE YAYINLAR

Gerek vakfımızın, gerekse muhtelif ülkelerdeki partner dernek, vakıf, yayınevi ve Hüdâyi gönüldaşlarının gayretleri neticesinde son 
20 yılda Türkçe dışındaki 54 farklı dilde 1.162 çeşit İslâmî eser neşredilmiştir�

65 sesli kitap

1.067 kitap

11 takvim

19 dergi



53Basım - Yayın Hizmetleri

Avrupa ve Amerika Kıtası Dilleri

Orta Asya ve Avrasya Dilleri

Balkan Dilleri

Uzak Doğu Dilleri

İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca,  
Portekizce, İtalyanca, Felemenkçe, Lehçe

Rusça, Ukraynaca, Litvanca, Letonca, Gürcüce, Azerice, 
Kazakça, Kırgızca, Tacikçe, Özbekçe, Başkırtça, Tatarca, 
Kırım Tatarca, Türkmence, Ahıska Türkçesi Boşnakça, Arnavutça, Macarca,  

Slovence, Bulgarca, Rumence

Hintçe, Endonezce, Malayca, Çince, 
Geleneksel Çince, Uygurca, Japonca
Korece, Bengalce, Urduca, Moğolca

Orta Doğu Dilleri

Arapça, Farsça, Kürtçe

Svahilice, Hausaca, Lugandaca,
Amharca, Oromice, Volofça, Morece, 
Tigrinyaca, N’koca, Zarmaca, Tvice

Afrika Dilleri
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Vakfımız, farklı ülkelerden gelen taleplere dayalı olarak her yıl muhtelif yabancı dillerde yüz binlerce eseri bedel-
siz bağış olarak yurtdışına göndermektedir� Kitaplar yoluyla dünyanın dört bir yanında birçok insanın hidayetine 
vesile olunmuştur�
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Basılan eserler içerisinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için hazırlanmış toplam 19 farklı dilde 169 çeşit ders 
kitabı mevcuttur�
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Sitelerimizden toplam 2 milyon adede yakın indirilen kitap ve dergiler, gönüllülerce onlarca sitede de ücretsiz indirilebi-
lecek şekilde okuyucuların hizmetine sunulmuştur�

Bahsi geçen muhtelif dillerdeki bu eserler;

• www.islamicpublishing.org
• www.smashwords.com

internet sitelerinden e-kitap, pdf, word ve mp3 gibi bir çok formatta ücretsiz olarak indirilebilmektedir�



57Basım - Yayın Hizmetleri

KÜTÜPHANE HİZMETLERi

İLAM kampüsü içerisinde bulunan “İslami Araştırmalar Merkezi Kütüphanesi”, 1996 yılından bu yana araştırmacıların 
hizmetinde olmaya devam etmektedir� Özellikle Tasavvuf alanına ilişkin en nadide eserleri bünyesinde barındıran kütüp-
hanemizde yaklaşık 75�000 parça eser mevcuttur� 
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Ülkemizin ve dünyanın farklı bölgelerinden uzman akademisyenlerin katılımı ile  “Uluslararası İmam-ı Rabbani Sempozyu-
mu” ve “Uluslararası Nakşibendilik Sempozyumu”nu gerçekleştiren vakfımız, yine aynı şekilde medeniyetimizin ilim, irfan 
ve hizmet öncülerini toplumumuza ve yeni nesle tanıtmak için ulusal ve uluslararası düzeyde sempozyumlar gerçekleş-
tirmek üzere hazırlıklar yürütmektedir� 

ULUSLARARASI SEMPOZYUMLAR 

www.imamirabbanisempozyumu.org

Haliç Kongre Merkezi: Sütlüce Mah. Eski Karaağaç Cad. Beyoğlu/İstanbul Tel: 0 (212) 311 11 11  
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi: Selâmiali Mah. Eski Bağlarbaşı İETT Garajı, Bağlarbaşı/Üsküdar İstanbul Tel: 0 (216) 310 74 74

Kasım 2013
Haliç Kongre Merkezi15

16
17

Açılış:

Bağlarbaşı 
Kültür Merkezi

Kasım 2013

Saat: 13.30

Saat: 10.00

international imam-i rabbani symposium
ندوة اإلمام الرباين العاملية

sempozyumu

Üsküdar Belediyesi’nin Katkılarıyla

İLAHİYAT
FAKÜLTESİ
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Hüdâyi Kültür Ünitesi, başta vakfımızın destek verdiği yurt ve kurslarda kalan lise ve üniversite öğrencileri olmak üzere 
halkımızın medeniyetimizi ve kültürümüzü yakından tanımasına yardımcı olmak maksadıyla muhtelif eğitim ve kültür 
programları ile konferans, seminer, panel, sempozyum ve anma programları düzenlemekte; mübarek gün ve geceleri ihya 
etmektedir� Sanata dair çalışmalar ve gençlere yönelik belli başlı yarışmalar da ünitenin faaliyetleri arasındadır�

Yurt dışında ise birçok ülkede konferanslar, paneller, kutlu doğum programları tertip edilerek bu ülkelere Türkiye’den 
eğitimci ve konuşmacılar gönderilmektedir�

KÜLTÜREL FAALİYETLER



62 Sosyal ve Kültürel Hizmetler

Hayır hizmetlerinin finanse edilmesine destek olmak maksadı ile her yıl yurt içinde ve yurt dışında kermesler düzenlen-
mektedir�

KERMESLER
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Her yıl öğrenci veya eğitimcilerin katılımıyla yurt içine ve yurt dışına yönelik çeşitli gezi programları ile umre turları ter-
tiplenmektedir� 

Her yıl yaklaşık 30 farklı ülkeden Türkiye’ye ziyarete gelen 50’ye yakın misafir gruba tarihi ve kültürel zenginliklerimiz 
tanıtılmakta ve gruplara çeşitli seminerler verilmektedir�

Hüdâyi Kültür Ünitesi tarafından yaklaşık 300 personel ve ailelerinin katılımı ile her yıl “Geleneksel Hüdâyi Pikniği” orga-
nize edilmektedir�

GEZİ ve ETKİNLİKLER



Sosyal ve Kültürel Hizmetler

   ALBARAKA Merkez Şube Hesap Numaraları

    Hesap Numarası (TL) : 35000181-32
    IBAN Numarası (TL) : TR94 0020 3000 3500 0181 0000 32

    Hesap Numarası (USD) : 35000181-33
    IBAN Numarası (USD) : TR67 0020 3000 3500 0181 0000 33

    Hesap Numarası (EURO) : 35000181-34
    IBAN Numarası (EURO) : TR40 0020 3000 3500 0181 0000 34

    Albaraka Türk (Swift) : BTFHTRISXXX

    KUVEYT TÜRK Üsküdar Şubesi

    Hesap Numarası (TL) :  1001261-3
    IBAN Numarası (TL) :  TR88 0020 5000 0010 0126 1000 03

    Hesap Numarası (USD) :  1001261-102
    IBAN Numarası (USD) :  TR34 0020 5000 0010 0126 1001 02

    Hesap Numarası (EURO) :  1001261-103
    Hesap Numarası (EURO) :  TR07 0020 5000 0010 0126 1001 03

    Kuveyt Türk (Swift) :  KTEFTRIS

  VAKIF KATILIM BANKASI Üsküdar Şubesi

    Hesap Numarası (TL) :  38599-01
    IBAN Numarası (TL) :  TR32 0021 0000 0000 3859 9000 01

    Hesap Numarası (USD) : 38599-101
    IBAN Numarası (USD) :  TR48 0021 0000 0000 3859 9001 01

    Hesap Numarası (EURO) :  38599-102
    IBAN Numarası (EURO) :  TR21 0021 0000 0000 3859 9001 02

    Vakıf Katılım Bankası (Swift) : VAKFTRIS

    PTT BANK Üsküdar Şubesi

    Hesap Numarası (TL) : 5734726
    Hesap Numarası (USD) : 60001504
    Hesap Numarası (EURO) : 70001151

    KT Bank AG (€ HESABI)

    IBAN: DE57502345003415410001
    Swift: KTAGDEFFXXX

Hesap Numaralarımız
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