
Hüdâyi Bülteni
www.hudayivakfi.org  RAMAZAN 1437 / 2016



Ramazan’a Dair
Rahmet ve Bereket aylarının içerisindeyiz.

Bizleri bu yıl da bu mübarek mevsimlerde buluşturan Rabbimiz’e 
hamd-ü senâlar olsun. Rahmetiyle, merhametiyle, şefkatiyle bizleri per-
verde eden Habib-i Hüdâ’ya salâtü selâm olsun.

Recep, Şaban ve en sonunda tüm İslâm âleminin birliğine, dirliğine, 
sağlığına ve selâmetine güzellikler katmasını niyaz ederek en güzel bir şe-
kilde ifaya niyetlendiğimiz Ramazan’ın ikliminde nice güzellikleri birlikte 
yaşamayı umut ediyoruz. 

Vakfımızın çıkarmış olduğu Hüdâyi Bülteni’nin bu sayısındaki konusunu 
“Ramazan’ı Yaşamak ve Yaşatmak” olarak belirledik.

Ramazan’ı yaşamak;

En başta orucu yaşamak Ramazan’da. Tüm hâllerini, nimetlerini ve dü-
şündürdüklerini hakkıyla yaşamak.

Teravihleri, sahurları, iftarları, yardımları, zekatları, fitreleri, sadakaları 
yaşamak. Kılmanın, kalkmanın, açmanın, vermenin ne kadar büyük bir 
nimet olduğunun farkındalığını yaşamak. Bayramı yaşamak. Sevincini, bu-
rukluğunu bir sonrakine kavuşmanın heyecanın yaşamak.

Ramazan’ı bir bütün olarak tüm tefekkür vesileleriyle, kalbimizle, gön-
lümüzle, bedenimizle, zihnimizle yaşamak.

Ramazan’ı yaşatmak. 

Ramazan’da yaşadığımız tüm güzellikleri yaşatmak.

Orucu bilmeyene orucu yaşatmak. Teravihi kılmayana teravihi yaşat-
mak. İftar açamayana iftarı yaşatmak. Yardıma, zekata, sadakaya, fitreye 
ihtiyacı olana mutluluğu yaşatmak. Bayramı hüzünle karşılayanlara bir 
nebze olsun sevinci de yaşatmak. Yaşadığımız güzellikleri başkalarına da 
yaşatmak. Yaşadığımızı paylaşmak…

Bizler Hüdâyi Vakfı olarak yılın her gününde olduğu gibi yine arıyor 
olacağız yetimleri, öksüzleri, kimsesizleri, ihtiyacı olanları. Bulduğumuzda 
yarasına şifa, derdine deva olmaya çalışacağız. Bulduğumuzda yaralarını 
saracağız. Erzak kolilerimizi ulaştırabileceğimiz en ücra köşelere ulaştıra-
cağız. Afrika’dan Asya’ya, Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Anadolu’dan Orta-
doğu’ya kadar ulaştırmaya çalışacağız yardımlarımızı, muhabbetimizi ve 
Ramazan bereketini.

Bu bereket seferberliğini sizlerle birlikte yapmak istiyoruz. Kolilerimi-
zi birlikte paketlemek ve birlikte vermek istiyoruz. Yıllardır kaynayan bu 
Hüdayi çorbasının tuzunun sizden olmasını istiyoruz. Dünyanın bir başka 
ucunda bir fakirin kursağına düşen bir pirinç tanesinin sizden gelmesini 
arzu ediyoruz. Bir yetimin gülümsemesine vesile olmada sizinle ortak 
olmak istiyoruz. Rahmet ve bereket ayı Ramazan’da tüm güzellikleri siz-
lerle yaşamak ve sizlerle yaşatmak istiyoruz.

Unutulmamalıdır ki yapılacak yardımlara Hüdâyi Vakfı ve ihtiyaç sa-
hiplerinden çok hayır sahiplerinin ihtiyacı vardır.

Hepinizi bu kutlu seferde toz yutmaya davet ediyoruz. Rahmetiyle 
muamele buyursun Rahman. Bereketiyle gelsin Ramazan. 

Ahmed H. TOPBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı  
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Efendim; Ramazân-ı Şerîf yaklaşıyor. 
Bu mübarek ay husûsunda neler söyle-
mek istersiniz? Bu aydan lâyıkıyla nasıl 
istifâde edebiliriz?

Ramazân-ı Şerîf, ilâhî af, rahmet ve 
merhametin âdeta tuğyân ettiği mübarek 
bir aydır. Bu aydan lâyıkıyla istifâde ede-
bilmek için; gönüllerin af, hilm, tevâzû, 
iffet, ihsân, kanaat, şefkat, merhamet, 
nezâket ve müsâmaha gibi meziyetlerle 
tezyin edilmesi; dilimizin de kalplere sap-
lanan bir diken değil, rahmet lisânı olması 
îcâb eder. 

Ramazân-ı Şerîf, içerisinde birçok fazî-

Af ve Mağfiret İklîmi: 
RAMAZÂN-I ŞERÎF

bir farz ameli yerine getirirse diğer aylar-
daki yetmiş farzı yerine getirmiş gibi olur. 
O, sabır ayıdır. Sabrın karşılığı da cennettir. 
Bu ay, başkalarının dert ve sıkıntısına ortak 
olma ayıdır. Bu, mü’minin rızkının artırıldığı 
bir aydır.

Kim bu ayda bir oruçluya iftar verirse, 
bu onun günahlarının bağışlanmasına, ce-
hennem azâbından kurtulmasına ve kendi 
mükâfâtından hiçbir şey eksilmeden bir 
oruç tutma sevâbına daha nâil olmasına 
vesîle olur.” (Ali el-Müttakî, VIII, 477/23714)

Bu ayda yapılan her türlü ibadetin ecri, 
diğer aylarda yapılan ibadetlerden daha 
üstündür. Bu sebeple, son nefesimizin 
meçhul olduğu şu fânî dünya hayatında 
Ramazân-ı Şerîf  fırsatını en güzel bir sû-
rette değerlendirmeye gayret etmemiz 
elzemdir. Zira bir hadîs-i şerîfte, bu fır-
satı lâyıkıyla değerlendiremeyenlerin ne 
büyük bir hüsrâna uğrayacağı şöyle bil-
dirilmektedir:

“Ramazân’ı idrâk edip de bağışlana-
mamış olan kimseye yazıklar olsun. Kişi 
Ramazan’da da bağışlanamazsa peki ya 
ne zaman bağışlanacak?!.” (İbn-i Ebî Şeybe, el-Mu-

sannef, II, 270; Heysemî, Mecma, III, 143)

muş nice mahzun yüzleri bilhassa bu 
ayda sürûra kavuşturmaktadır. 

Âlemler Sultânı -sallâllâhu aleyhi ve 
sellem- Efendimiz, bu ayın kıymet ve 
bereketini, bir hadîs-i şerîflerinde şöyle 
ifâde buyurmuşlardır:

“Ey insanlar! Sizi mübarek ve büyük bir 
ay gölgelemiştir. O, içinde bin aydan daha 
hayırlı bir gece bulunduran aydır. Allah 
Teâlâ’nın oruç tutulmasını farz kıldığı, ge-
cesinde ibadet edilmesini sevap kıldığı bir 
aydır. Kim bu ayda hayırlı bir amelle Allâh’a 
yakınlık gösterirse diğer aylardaki bir farzı 
yerine getirmiş gibi olur. Kim de bu ayda 

Peki Efendim; Ramazan’da, ibadet 
hayatımız husûsunda nelere dikkat et-
meliyiz? Bu konuda neler söylemek is-
tersiniz?

Öncelikle ibadetlerimize bu feyizli 
gün ve gecelerde daha büyük bir titiz-
lik göstermemiz gerekiyor. Bu vesîleyle 
namazlarımızı, Rabbimizle müstesnâ bir 

mülâkat vasfında kılmak; tuttuğumuz 
oruçlarımızı dedikodu, gıybet, münâka-
şa gibi zaaflarla zedelememek; insanlarla 
münâsebetlerimizde İslâm’ın güler yüzü-
nü yansıtmak; verdiğimiz zekât ve sada-
kalarla da muhtâcı minnet yükü altında 
ezmememiz îcâb ediyor. 

Yani büyük bir kazanç mevsimi olan 

Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı Şeref Başkanı  Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi ile Röportaj;  

leti barındırmaktadır. Zira hidâyet reh-
berimiz olan Kur’ân-ı Kerîm, bu müba-
rek ayda indirilmiştir. Müstesnâ bir rûhî 
olgunluk vesîlesi olan oruç ibadeti, bu 
aya mahsus bir farz kılınmıştır. Bin aydan 
daha hayırlı olan Kadir Gecesi, Ramazan 
geceleri içinde lûtfedil miştir. Bu ayın ge-
celeri de; iftar, terâvih ve sahurlarla be-
reketlendirilmiştir.

Şu bir hakikattir ki, çeşitli ihtiyaç ve 
mahrûmiyetler içinde kıvranan muzdarip 
gönüller, en çok bu ayın gelişiyle ümit ve 
sevince gark olurlar. Zira zekât, sadaka 
ve infak gibi ibadetler, tebessümü unut-
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Ramazan’da yapılan ibadetlerin, bu aya 
mahsus bir alışkanlık veya geleneğin îcâbı 
olarak değil, Cenâb-ı Hakk’a samîmî bir 
kulluk şuuruyla îfâ edilmesi gerekiyor. 
Aksi hâlde ibadetlerin rûhâniyeti kaybo-
lur; tutulan oruçlar bir perhiz; sür’atle 
kılınan terâvihler ise bir hazım vâsıtası 
olmaktan öteye geçemez.

Nitekim bir hadîs-i şerîfte şöyle buy-
rulmuştur:

“Nice oruç tutanlar vardır ki, orucundan 
kendisine kuru bir açlıktan başka bir şey 
kalmaz! Geceleri nice namaz (terâvih ve 
teheccüd) kılanlar vardır ki, namazlarından 
kendilerine kalan, yalnız uykusuzluktur.” 
(İbn-i Mâce, Sıyâm, 21)

Hazret-i Âişe vâlidemizin haber ver-
diğine göre, Rasûl-i Kibriyâ Efendimiz 
Ramazan ayında, ibadet husûsunda diğer 
aylarda görülmeyen bir gayret içerisinde 
olurdu. Ramazan’ın son on gününde ise, 
kendisini daha fazla ibadete verirdi. Bu 
günlerde (daha büyük bir iştiyakla) gece-
yi ihyâ eder, âilesini de uyandırırdı. (Buhârî, 

Fadlu Leyleti’l-Kadir, 5)

Peygamber Efendimiz, bu ayda nelerle 
daha çok meşgul olmamız gerektiğini de 
bizlere şöyle haber veriyorlar:

“Bu ayda dört önemli husûsa daha fazla 
riâyet edin. Onlardan ikisi Allâh’ın rızâsını 
kazanmak için, diğer ikisi de kendilerinden 
hiçbir zaman uzak kalamayacağınız şeyler-
dir. Kendileri ile Rabbinizin rızâsını kazana-
cağınız şeyler, bol bol kelime-i tevhîd getirip 
istiğfâr etmeniz ve kendilerinden uzak ka-
lamayacağınız iki şey de Allah’tan dâimâ 
cenneti talep etmeniz ve cehennem ateşin-

kulak gibi diğer uzuvları da günahlardan 
muhâfaza etmek zarûreti vardır. Zira yal-
nızca mîdeyi aç bırakmakla kâmil bir oruç 
tutulmuş olmaz. Nitekim Allah Rasûlü 
-sallâllâhu aleyhi ve sellem- bir gün:

“Oruç, oruçluya yakışmayan şeylerle 
zedelenmedikçe (tutan için) bir kalkandır.” 
buyurmuşlardı. Ashâb-ı kirâm:

“(Oruçlu) onu ne ile zedeler?” diye 
merakla sorunca Rasûl-i Ekrem -sallâllâ-
hu aleyhi ve sellem-:

“Yalan ve gıybetle...” cevâbını vermiş-
lerdir. (Nesâî, Sıyâm, 43)

Efendim; Orucu lâyıkıyla tutan 
mü’minlere ne gibi mükâfatlar vardır?

Âyet-i kerîmede şöyle buyrulmaktadır:

“Oruç tutan erkeklerle, oruç tutan 
kadınlar, mahrem yerlerini koruyan er-
keklerle, mahrem yerlerini koruyan ka-
dınlar, Allâh’ı çokça zikreden erkeklerle, 
Allâh’ı çokça zikreden kadınlar yok mu? 
Allah Teâlâ onlara büyük mükâfat hazır-
lamıştır.” (el-Ahzâb, 35)

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- 
de, bu mükâfat dolayısıyla şöyle buyur-
muşlardır:

“Oruçlunun sevineceği iki ferahlık vardır:

1. İftar ettiği zaman (Cenâb-ı Hakk’ın 
nîmetlerine kavuştuğu için) sevinir.

2. Rabbine kavuştuğunda da orucu be-
rekâtıyla nâil olduğu yüksek derece için se-
vinir.” (Müslim, Sıyâm, 164)

Bu hakîkatı kavramış olan Hak dost-
larının gönlünde oruç nîmetinin pek ayrı 
bir yeri vardır. Nitekim Ebu’d-Derdâ -ra-

den O’na sığınmanızdır. Kim bir oruçluya su 
ile iftar ettirirse, Allah Teâlâ da ona benim 
havuzumdan içirir. Hattâ o, cennete girin-
ceye kadar bir daha susuzluk çekmez.” (Ali 

el-Müttakî, VIII, 477/23714)

Efendim; Oruç husûsunda ne gibi tav-
siyeleriniz olur acaba? Paylaşır mısınız?

Ramazân-ı Şerîf ’in lâyıkıyla ihyâsı 
yolunda en çok dikkat edilecek husus, 
şüphesiz ki oruç ibadetidir ve bütün ehl-i 
îman için farz kılınmıştır. Nitekim âyet-i 
kerîmede şöyle buyrulur:

“Ey îman edenler! Sizden evvelkilere 
oruç farz olduğu gibi, oruç tutmak size 
de farz kılındı.” (el-Bakara, 128) 

Bir hadîs-i şerîfte, orucun mükâfâtı 
hakkında şöyle buyrulmaktadır: 

“İnsanın her ameline kat kat sevap ve-
rilir. Bir iyilik, on mislinden yedi yüz misli-
ne kadar katlanır. Allah Teâlâ, «Ancak 
oruç başka! O Ben’im içindir, mükâfâtını 
da Ben veririm. Oruçlu, şehvetini ve ye-
mesini Ben’im için bırakır» buyurmuştur.”  
(Müslim, Sıyâm, 164)

Zira oruç, misli olmayan bir ibadettir. 
Nitekim Ebû Ümâme -radıyallâhu anh- 
bir gün:

“–Yâ Rasûlâllah, bana öyle bir amel 
tavsiye et ki, Allah Teâlâ beni onunla 
mükâfâtlandırsın.” deyince, Efendimiz 
-sallâllâhu aleyhi ve sellem- cevâben:

“–Sana, oruca sarılmanı tavsiye ederim. 
Zira o, misli olmayan bir ibadettir.” buyur-
muşlardır. (Nesâî, Sıyâm, 43) 

Hakîkaten oruç; nîmetlerin kadrini 
bildiren, hamd ve şükre sevk eden, yok-
sulların hâlinden anlamayı öğreten, muh-
taçların “acıyın bize” feryatlarına karşı 
gönüllerde merhamet akisleri uyandıran, 
şefkat ve merhameti bütün fânî sevdâla-
rın üzerine yükselten ve yüreklerde kim-
sesiz bîçârelere yardım hissini canlandı-
ran, ulvî bir kulluk şuurudur. 

Bunun içindir ki oruç ibadeti, rûhî bir 
derinlikle, mâlâyânîden el çekerek, nezâ-
ket, zarâfet ve hassâsiyetle îfâ edilmelidir. 
Ayrıca orucun Hak katında makbûl olma-
sı için, midenin açlığına ilâveten, dil, göz, 

dıyallâhu anh- şöyle buyurmaktadır:

“Üç haslet olmasaydı dünyada kalmak 
istemezdim: 

- Alnımı yere koyarak gece gündüz 
Yaratan’ıma secde etmek ve bu şekilde 
ebedî hayatıma hazırlanmak.

- Günün en sıcak anlarında (oruç tuta-
rak) susuzluğa katlanmak.

- Meyvenin iyisi seçildiği gibi sözlerin 
iyisini seçen kimselerle oturmak.” (Münâvî, 

Feyzü’l-Kadîr, II, 11/1193)

Yine Tâbiîn âlimlerinden Katâde de 
şöyle der:

Büyük zâtlardan Âmir bin Abdikays, 
ölümü yaklaşınca ağlamaya başlamış. 
Kendisine:

“–Niçin ağlıyorsun?” diye sormuşlar.

O da şöyle cevap vermiş:

“–Ne ölüm korkusuyla ne de dünya-
ya duyduğum hırs sebebiyle ağlıyorum. 
Lâkin sıcak günlerde oruç tutmaktan ve 
geceleri ibadet için kalkmaktan (tehec-
cüdden) mahrûm kalacağım diye ağlıyo-
rum.” (Zehebî, Siyer, IV, 19)

Efendim; Son olarak şunu da sormak 
istiyoruz. -Mâlumunuz- Ramazan infâk 
ayı. Acaba infâk ederken nasıl bir has-
sâsiyet gözetilmelidir? Nelere dikkat 
edilmelidir?

Mü’minlerin ıztıraplarına ortak olma-
nın, bilhassa Ramazân-ı Şerîf ’te daha 
büyük bir ehemmiyeti vardır. Zira Ra-
mazân-ı Şerîf, kardeşlik duygularını kuv-
vetlendiren bir aydır. İslâm’da kardeşlik, 
birbirini yıkayan iki el gibidir. Ebü’l-Hasan 

Harakânî Hazretleri, İslâm kardeşliği 
hakkındaki duygularını ifâde ederken 
tahdîs-i nîmet kabîlinden şöyle buyurur:

“Türkistan’dan Şam’a kadar olan saha-
da birinin parmağına diken batsa, o benim 
parmağıma batmıştır. Birinin ayağına taş 
çarpsa o benim ayağıma çarpmıştır. Onun 
acısını ben hissederim. Bir kalbde hüzün 
varsa o kalb benim kalbimdir.”

Ramazân-ı Şerîf ’te tutulan oruçlar, 
aynı zamanda mahrûmiyet ve açlık tem-
rinleriyle nîmetlerin kadrini bildirip şükür 
duygularını da kuvvetlendirir. Muhtaçla-
rın hâllerini düşündürerek, infak ve ikrâm 
yoluyla, onların gönüllerini ve duâlarını 
alma temâyülleri uyandırır. Bu bakımdan 
Ramazan ayı, güzel bir infâk ayıdır. Bu in-
fâkı da gönül vecdi içerisinde îfâ etmek 
zarûrîdir. Nitekim âyet-i kerîmede şöyle 
ifâde buyrulmuştur:

“…Sadakaları Allah alır…” (et-Tevbe, 104)

Bu ayda nâfile infaklara da farz ibâ-
detlerin ecri ihsân edilir. Nitekim Allah 
Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in bu 
aydaki infak heyecanını Abdullah bin Ab-
bas -radıyallâhu anh- şöyle anlatır:

“Allâh’ın Rasûlü insanların en cömerti 
idi. Ramazan ayında ise cömertliği daha 
da artardı. Çünkü Cebrâil -aleyhis-
selâm-, her sene Ramazan’da gelir, ayın 
sonuna kadar beraber olur, Efendimiz 
ona Kur’ân-ı Kerîm’i arz ederdi. İşte bu 
günlerde Allah Rasûlü, esen rüzgârlardan 
daha cömert olurdu.” (Müslim, Fezâil, 50)

Ashâb-ı kirâm da, Fıtır sadakalarını ve 
diğer infaklarını Ramazan’da fazlasıyla îfâ 
ederlerdi. (Buhârî, Keffârâtu’l-Eymân, 5) 

Bir hadîs-i şerîfte fıtır sadakasıyla ilgili 
olarak şöyle buyrulmaktadır:

“Ramazan ayı yerle gök arasında asılı-
dır. O, (Allah katına) ancak fıtır sadakası ile 
yükseltilir.” (Münzirî, et-Terğîb ve’t-Terhîb, II, 151-152; Dey-

lemî, el-Firdevs, I, 235; Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, II, 455)

Tabi bu arada, fıtır Sadakası’nı da en 
geç Bayram Namazı’ndan evvel vermek 
sûretiyle muhtaçların gönlüne de bayram 
sürûru tattırılmalıdır. 

Efendim; kıymetli vaktinizi bizlere 
ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. 

Biz de teşekkür ederiz. 
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Ramazan ayı yaklaşmakta, Hüdâyi’de 
Ramazan mevsiminde neler yapılmak-
tadır?

1985’de küçük bir mekânda yoksullara 
deva olmak amacıyla 20 kişilik aşevinde 
hizmet vermeye başlayan Aziz Mahmûd 
Hüdâyi Vakfı, bugün Üsküdar’da bulunan 
aşevinde her gün ortalama 1000 kişiye 
sıcak yemek vermektedir. Ramazan ay-
larında bu sayı 1500’ü bulmakta, Aziz 
Mahmûd Hüdâyi Hazretleri’nin dizinin 
dibinde, türbesinin eteğinde yaklaşık 
1500 kişi dillerinde dua ile kutlu ibadetin 
nihayetine vâsıl olmaktadır.

İstanbul’da aynı zamanda Küçük Çam-
lıca’daki Çilehane’de bulunan aşevimizde 
de her gün iftar verilmekte ve yaklaşık 
1500 kişi aynı anda orucunu dualarla aç-
maktadır. Bunun yanında İstanbul’da bu-
lunan Kur’ân Kurslarımız ve yurtlarımızda 
da iftar sofraları kurulmakta binlerce kişi-
nin aynı anda Hüdâyi ziyafet sofrasından 
maddî ve manevî olarak nasiplenmesi 
sağlanmaktadır. Bu hazırlıklarımızın ta-
mamı yaklaşık 30 civarında ülkede öğ-
renciler, yetimler, mazlum ve muhtaçların 
bir arada bulunduğu iftar sofralarında da 
yapılmaktadır. 

AZI ÇOĞU YOK, NİYET VAR!

yönelmek demektir. İnsan olduğunun 
farkına varmak demektir. Hüdâyi Vakfı 
bu duygularla Ramazan ortamında gönül 
dostlarıyla yeniden buluşmak ve onlarla 
bu güzellikleri paylaşmak istedi. Bu kub-
bede hoş sadâ bırakabilmek bir gönle 
girmekten, bir gönle girmek de insana 
değer vermekten geçmektedir.

İçinde yaşadığımız çağda Müslüman-

lara ne yazık ki keder, ızdırap, yokluk, 
fakirlik düştü. Dünyanın bir kısmı varlı-
ğın çılgınlığını yaşarken, diğer kısmı açlık, 
yokluk ve ıstırapların pençesinde kıvra-
nıyor. Böylesine çok sıkıntının olduğu ve 
milyonlarca insanın ihtiyaç içinde çaresiz-
ce kaldığı bir dünyada benim vereceğim 
zekâtın sadakanın ne kıymeti olur diye 
düşünmemek gerekir. Çünkü biz, ön-

celikle kendimiz için vermekteyiz. Alan 
değil veren kazanmaktadır. Bu manevî 
kazanç her şeyin üstündedir. Bizim so-
rumluluğumuz imkânlarımız ölçüsün-
dedir. Bir kişinin ihtiyacını gidermek, 
kurtuluşuna vesile olmak hesapların 
verildiği günde bizim için en büyük kur-
tuluş sermayelerinden olacaktır.

Gelin bu rahmet ikliminde açılan sof-
ralar, yapılan hayırlar ve paylaşılan duygu-
larla Hüdâyi yolunu önce gönüllerimizde, 
sonra hânelerimizde, sonra ülkemizde 
ve İslam coğrafyasında soluk soluk yaşa-
yalım. Dostluk ve sevgiyi paylaşalım. Yar-
dım ve desteklerinizle muhtaç kardeşle-
rimize ulaşalım. Siz de başta İstanbul’daki 
ihtiyaç sahipleri, Suriye’li kardeşlerimiz 
ve sınır illerinde kurulan çadırlarda zor 
şartlarda yaşam mücadelesi veren aile-
ler olmak üzere Orta Asya, Kafkaslar, 
Balkanlar ve Afrika’da ihtiyaç sahibi kar-
deşlerimize bir paket erzak yardımında 
bulunarak yıkık ve yorgun gönüllerini 
ihyâ edebilir, kurulacak iftar sofralarına 
katkıda bulunabilirsiniz. 
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U Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı İnsanî Yardım ve Sosyal Hizmetler Genel Müdürü 
Medet BALA Bey ile röportaj;

İstanbul’daki iftarlar nasıl gerçekleşi-
yor?

İftarları her akşam bir hayırsever va-
tandaşımız sahipleniyor. O akşam kendi 
yakınları ve misafirleriyle teşrif  ediyor, 
fakir-fukara ve talebelerle aynı sofrayı 
paylaşıyorlar. Özellikle Üsküdar’da Hü-
dâyi Türbesi’nin yanındaki aşevimizde 
çok farklı bir coşku oluşuyor. 

Bu sofralardan kimler, nasıl istifade 
ediyor?

Bu sofralardan dört grup istifade edi-
yor. 

1. Bölgenin ihtiyaç sahipleri; bunlardan 
bir kısmı aşevinde yiyor. Bir kısmı da if-
tardan birkaç saat önce yemeklerini se-
fer taslarıyla alarak evlerinde hastaları ve 
çocukları ile birlikte yiyor.

2. Talebeler; yakın çevrede bulunan 
öğrenciler de bu güzel iftar sofralarından 
istifade ediyorlar. 

3. Hüdâyi Hazretleri’nin ziyaretçileri

4. İftar sahipleri ve misafirleri

İftar sahipleri ve ihtiyaç sahipleri aynı 

sofrada iftar yapıyor bu sayede alan el ile 
veren el huzur ikliminde buluşmuş olu-
yor.

Hayır sahipleri hem yurt içindeki hem 
yurt dışındaki iftarlara nasıl katkıda bulu-
nabilirler?

Ramazan’da hem Suriye’li mültecilere 
hem de diğer ihtiyaç sahiplerine erzak ve 
iftar programlarımız yoğunlaşacak. Yurt 
dışında da yaklaşık 30 ülkede bu sofra-
lar açılacak ve gıda paketleri dağıtılacak. 
Bizim bir gıda paketimiz 90 TL ve bir 
kişilik iftar maliyetimiz 9 TL’dir. Hayır 
sahipleri, Hüdâyi gönüldaşları bir, beş, 
yüz, bin, kaç kişilik isterse onun bedelini 
hesap numaralarımıza yatırabilir. Sadece 
açıklamaya iftar ya da gıda paketi demesi 
yeterlidir.

Son olarak söylemek istediğiniz bir şey 
var mı?

Yıkık gönüllülerle deryâ gönüllüleri 
buluşturmak ve deryâ gönüllülerin sayı-
sını çoğaltmak toplumun kalitesini arttır-
mak demektir. İnsana bakışı yüceltmek 
demektir. Yaratılana rahmet nazarıyla 
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BİZİMKİ GECİKMİŞ 
BİR BULUŞMAYDI ASLINDA
“… Bizimki gecikmiş bir buluşmay-

dı aslında; ama adımız ve şânımız yü-
rüyordu buralarda. Ecdadımız buraya 
ayak basmamış olsa da, bu masum ve 
mazlum yürekler bir gün torunlarının 
geleceğini biliyorlardı bu hasret kokan 
topraklara.  Birgün derya gönüllü bir 
insanın gönlünde bir kardeşlik kıvılcımı 
tutuşur. Bu kıvılcım tüm sevenlerini de 
kardeşlik ateşiyle tutuşturmuştur artık. 
Geri dönülemez bir yola çıkılmıştı. Ha-
tırlamıştık Afrika’da kardeşlerimizin ol-
duğunu. Önce Burkina Faso; sonra Ka-
merun ve kara kıtanın diğer bölgeleri.

Büyük buluşma, heyecandan kalple-
ri yerinden çıkartırcasına yaklaşıyordu. 
Kollar açılmış, siyahî ve beyaz müslüma-
nın kucaklaşması adeta arzı titretiyordu. 
Fistanı yamalı, rengi soluk, yılların yor-
gunluğu yüzünden okunan, iki büklüm 
ihtiyar biri, bu  aciz ve zayıf  duruşuna 
inat, bulduğu küçük bir taşın üstüne çıkıp, 
orada toplananların Allah’u Ekber Al-
lah’u Ekber nidâları arasında, semalarda 
yankılanan gür sesiyle tüm dünyaya hay-
kırırcasına şehadet parmağını kaldırarak 
“…….. Birbirinizle  tanışasınız diye  sizi 
milletlere ve kabilelere ayırdık” âyetini 
okuyordu.  Kucaklaşma bitmiş ve derin 

bir nefes alınmıştı. Ortalığı sessizlik kap-
ladı. Kimseden çıt çıkmıyordu. Herkes 
toprağı ıslatan gözleriyle ve tebessüm 
eden yüzleriyle birbirini süzüyordu. İşte 
tam o anda, daha bu kutsal buluşmanın 
sersemliğini üzerinden atamamışken, 
cevap veremeyeceği bir soruyla irkildi. 
“Neredeydiniz ve neden bu kadar ge-
çiktiniz?...”

Kara Sevda mahlasıyla yazılan ve 
henüz kaleme alınmamış belki de hiç 
alınmayacak bir romanın ilk satırlarıydı 
bunlar. Şimdi, buradan hareketle şunları 
söyleyebiliriz. Evet gecikmiştik. Belki çok 
haklı sebeplerimiz de vardı. Ama bunu 
anlatabilecek miydik gönlü ak, teni siyah 
kardeşlerimize. Biraz zor değil mi? Hangi 
birinden başlamalıydık.

Evet gerçekten geciktik. Ve bu gecik-
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meyi çok hızlı bir şekilde telafi etmemiz 
gerekiyor. Şefkat ve merhametin en 
üst seviyeye yükseldiği mübarek günler 
yaklaşıyor. Sizler  Ramazan’ı her zaman 
olduğu gibi yine en güzel şekilde değer-
lendirecek ve en güzel sofraları kuracak-
sınız. Fakat unutmayınız ki, buralarda siz-
lerin gönderdiği lokmalarla midesini değil 
gönlünü doyurmak isteyen kardeşleriniz 
var. Unutulmadıklarını görmek onlara 
inanılmaz bir mutluluk veriyor. Hayata 
ve geleceğe bir başka umutla bakıyorlar.

Gelin! Bir kez daha, bu Ramazan’ı 
yaşarken başkalarına da yaşatalım. Gön-
derceğiniz iftarlıklar ve erzak kolileriyle 
sizlerin şahs-ı maneviyelerinizi bir kez 
daha bu masum ve mazlum milletlerle 
buluşturalım. Sanki bu son buluşmaymış-
casına…

Genel olarak Uganda’dan bahsedebi-
lirmisiniz?

Uganda Doğu Afrika ülkelerinin orta-
sındadır. Tahminî nüfusu 35 milyondur. 
Müslüman nüfus oranı %35’tir. Ugan-
da’nın yaklaşık dörtte üçüne değişik ve-
silelerle seyahatlerimiz oldu. Kapsamlı 
araştırmalar yaptık. Yeri geldi dağ başı 
köy evlerinde yattık. Bir kardeşimize 
daha ulaşabilir miyiz diye güvenlik endi-
şesinin olduğu yerlere (Karamoça) dahi 
gittik. Müslümanların sorunlarını anlama-
ya çalıştık. Çözüm ne olur diye istişareler 
ve görüşmeler yaptık.  Müslüman ida-
reciler ve kanaat önderleri ile bir araya 
geliyoruz. Ülkedeki çoğu yerel kadılar ve 
Müslüman STK’larla irtibat hâlindeyiz. 
Geniş bir iletişim ağımız var. Bazıları ile 
işbirliği yapıyoruz.  Ayrıca komşu ülkeler 
Ruanda, Burundi, Doğu Kongo ve Kuzey 
Tanzanya’da partner kuruluşlarla irtibat 
hâlindeyiz. 

Bölge halkı ile ilişkilerinizde nasıl tepki-
ler alıyorsunuz?

Burada görüştüğümüz bazı kanaat 
önderlerinden şu serzenişleri işittik:  
“Köyümüzde Müslüman Okulu yok. 
Çocuklarımızı mecburen Hıristiyan 
Okulu’na gönderiyoruz. Çocuklarımız 
gözümüzün önünde Hıristiyan oluyor.” 
“Siz Türkler Osmanlı’dan sonra çok 
sessiz kaldınız.” 

Gittiğimiz bir başka yerde “ne olur bir 
şey getirmeseniz de yine gelin” “Sizler 
ecdâdınızın misyonunu üstleniyorsu-
nuz.” demişlerdi.  Öyle ki bazı yerlerde 
tüm beyaz insanların sadece Hıristiyan 
olabileceği algısı yerleşmiş. Müslüman 
olduğumuzu ispatlamakta zorluk çektiği-
miz yerler oldu. 

Afrika’da misyonerlik faaliyetlerinin 
yoğun olduğunu duyuyoruz. Bu konuyla 
ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Bir araştırmacı diyor ki: “Hıristiyan-
ların Afrika’ya aktardığı paranın onda 
biriyle Müslümanlar hizmet götürselerdi 
şimdi tüm Afrika Müslüman olurdu.” 
“1900 yılların başında Afrika’da Hıris-

MAZLUM KARA KITA 
Partner kuruluşumuz  SENA Vakfı Başkanı Hüseyin BELET Bey ile röportaj;
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tiyan oranı %3 iken şimdi %57 olmuş. 
Müslümanlar ise %55’ten %29lara düş-
müşler.” (Pew Forum on Religion&Puplic 
Life, April 2010)  Dünya’da her yıl mis-
yonerlik için harcanan paranın yaklaşık 
200 Milyar dolardan fazla olduğu tahmin 
edilmektedir. Bu inanılmaz paranın çoğu 
mazlum kıta Afrika’yı Hıristiyanlaştırmak 
için harcanıyor. Her yıl Afrikalıların yüzde 
3,5’i Hıristiyanlığa geçiyor. Bu da yaklaşık 
35-40 milyon insan demek. Papa John 
Paul yedi defa Afrika’ya geldi ve Hz. 
Meryem’i Afrika’nın Kraliçesi olarak ilan 
etti. Yeni papa Francesco (Jorge Mario 
Bergoglio) de Uganda’ya geldi. 

Misyonerler asırlardır buradalar. Her 
sahayı kuşatmışlar. Binlerce vakıfları, 
şirketleri, okulları, üniversiteleri, kilise-
leri, yetimhaneleri v.s. var. Basın-yayın 
ellerinde. Modern kurumlar eliyle çalış-
malar yapıyorlar.  Büyük ihaleler onların 
tekelinde. Siyasete onlar yön veriyorlar. 
Açıktan İslam’ı karalama kampanyası ya-
pan basın-yayın organları var. Kısaca çok 
organizeli ve planlı çalışmaktalar.

Uganda’da 270  radyo istasyonu var 
ama bunlardan sadece 6 tanesi Müs-
lümanlar’a ait. Hıristiyanlar muazzam 
maddi kaynaklara ve imkânlara sahipler. 
Sadece misyonerlik faaliyetini destek-
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lemek için Vatikan, Amerika ve Avrupa 
merkezli bankaları var.  Uluslararası bir 
banka olan Cantenary Bank buna örnek. 
30 yıldır görevde olan Uganda Devlet 
Başkanının hanımı hem bakan, hem de 
Misyonerlik kuruluşlarının fahrî başka-
nıdır. Kenya’nın kurucu Devlet Başkanı 
Jomo Kenyatta şunu diyor. “Avrupalılar 
geldiklerinde onların elinde İncil, bizim 
elimizde ise topraklarımız vardı. Bize 
gözlerimizi kapatıp dua etmeyi öğretti-
ler. Gözlerimizi açtığımızda baktık ki İncil 
bizim elimizdeydi. Topraklarımız ise be-
yazların olmuştu.”

Kiliseler birliği yılda bir defa bir araya 
geliyor. Afrika’da gidilmeyen ülke, bölge 
var mı diye istişareler yapıyorlar. Yaptı-
ğımız istatistikî araştırmalar neticesinde 
Müslümanların %80 olduğu yerlerde 
dahi Kilise sayısı, Cami sayısından; Hı-
ristiyan okul sayısı, Müslüman okul sayı-
sından; Hıristiyan STK sayısı, Müslüman 
STK sayısından kat be kat fazla olduğunu 
gördük. 

Kara kıtada Müslümanlar güçsüz, Müs-
lümanlar himayesiz. Bizim dolduramadı-
ğımız boşluğu birileri dolduruyor. Vatikan 
sponsor olduğu binlerce Üniversiteli gen-
ci yazları Afrika’ya gönderiyor. Köylerde, 
okullarda, yetimhanelerde yerel insanlar 

gibi yaşıyorlar. Yardımlar dağıtıyorlar. Ço-
cuklarla oynuyorlar. Kısaca Hristiyanlığı 
sevimli göstermeye çalışıyorlar maalesef  
başarıyorlar da.

Sizin bu bölgede çalışmalarınız neler-
dir?

SENA Vakfı olarak Hüdâyi Vakfı’nın 
ve hayırseverlerin yardımı ile gerek Ra-
mazan ayında gerek diğer dönemlerde 
buradaki Müslüman kardeşlerimize yö-
nelik eğitim, sağlık ve insanî yardım pro-
jeleri gerçekleştiriyor, gittiğimiz yerlerde 
insanlara İslam’ı anlatabilmek, onların 
kalplerini İslam’a ısındırabilmek için çalış-
malarımıza devam ediyoruz. 

Uganda’da Ramazan ayında fakir 
Müslümanların iftarlarına, sahurlarına 
bir nebze de olsa destek olmak istiyo-

ruz. Burada insanların çoğu yeterli gıda 
ihtiyacını sağlayamamaktadır. İşsizlik 
had safhada. Tarımla geçinen insanların 
ürünleri ise yağmura bağlıdır. Yağmursuz 
mevsim sonrası gıda sıkıntısı başlamakta-
dır. Köylerde gıda sorunu var.  Sulu tarım 
yok denecek kadar azdır. Günlerce tek 
öğün, tek çeşit yemek yiyen sayısız insa-
na rastlamak mümkün. İç savaş, hastalık 
ve dağılan aileler sebebiyle 300 bin civa-
rında yetim ve binlerce dul kadın olduğu 
tahmin edilmektedir. 

Buradaki mücadele “Hâbil ile Kâbil’in;  
Âmine’nin yetimi Hz. Muhammet 
(S.A.V.) ile Ebû Cehil’in” mücadelesi. Bu 
mücadelede siz değerli kardeşlerimizin 
desteğiyle kara kıtanın kaderi inşallah 
değişecektir.
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Her zaman değişen dünyada zama-
na ve şartlara bağlı olarak değişmeyen 
ve belki de hiç değişmeyecek şeyler de 
var: İki insanı ya da halkı birbirine bağ-
layan kardeşlik hissi gibi. İşte Türkiye 
ve Azerbaycan halkları, bu türden bir 
kardeşlik hissini paylaşmaktadırlar. Dili, 
dini, tarihi, coğrafyası, duygu ve düşün-
ce dünyası, kaderi ve daha pek çok şeyi 

CAN  AZERBAYCAN’DA
KARDEŞLİK VE RAMAZAN

para talep eden komutana “Paşam, bi-
zim Türk milletinde kardeş kardeşe borç 
vermez. Kardeş, her zaman kardeşinin 
elinden tutar. Biz kardeşiz. Her zaman 
elinizden tutacağız ve tutmaya devam 
edeceğiz.” diyerek, derhal 500 kg. altın 
gönderen Azerbaycan halkının sehâveti; 
büyüklerimizin “Bir millet iki devlet” ve 
“Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz, 
kederi bizim kederimizdir” gibi kendisin-
de kardeşliği barındıran kalbin derinlikle-
rinden gelen ifadeler vardır. 

Ramazan ayının teşrifi sebebiyle  
Azerbaycan’ın farklı bölgelerinde iftar 
ve gıda yardımları başta olmak üzere 
bir sıra etkinlikler düzenleniyor ve bu 
etkinlikler kapsamında fakir ve kimsesiz 

ailelere, ihtiyac  sahibi  öğrencilere  ve  
eğitim  kurumlarına  gıda  dağıtım orga-
nizasyonları yapılıyor.

Ramazan ayında Azerbaycan’ın farklı 
şehir ve ilçelerinde Aziz Mahmûd Hü-
dâyi Vakfı’nın desteği ve 1994 yılından 
itibaren Azerbeycan’da sosyal, kültü-
rel ve insani yardım faaliyetleri yapan 
Gençliğe Yardım Fondu’nun koordinesi 
ile her gün 2000 den fazla kişi için iftar 
sofraları kuruluyor.  Gençliğe Yardım 
Fondu’nun konferans salonunda hazır-
lanan iftar sofralarında toplumun farklı 
kesimlerinden insanlar yer alıyor ve Ra-
mazan ayının sevincini birlikte yaşıyorlar. 
İki kardeş devlet arasındaki yardımlaşma 
geçmişden günümüze kadar gelmiş ve 
bu gün de tüm hızıyla devam ediyor. Ha-
yata geçirilen etkinliklerin gerçekleşme-
sine destek olan herkese Azerbeycan 
halkı adına teşekkür ederiz. 

ile bir “millet”in “iki devlet”idir, Türkiye 
ve Azerbaycan. Bu öyle bir kardeşliktir 
ki, temelinde, Osmanlı Devleti’nin, ta-
rihinin en kötü günlerini yaşadığı bir sı-
rada, tüm imkânsızlıklara rağmen, 1918 
yılında Nuri Paşa komutasındaki 8 bin 
kişilik orduyu Azerbaycan’a yollarken ki 
fedakârlığı; 1921’de Kurtuluş Savaşı’nın 
en kritik günlerinde, kendilerinden borç 
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Burkina Faso’daki faaliyetlerinizden 
genel olarak bahsedermisiniz?

Afrika Halkına Yardım ve Dayanışma 
Vakfı olarak Batı Afrika’nın merkezinde 
2008 yılından beri fakir, mazlum ve ye-
timin yanındayız.  Burkina Faso’da 580 
öğrenci yatılı 604 öğrenci de gündüzlü 
olmak üzere okullarımızda eğitim-öğ-
retim hayatına devam etmekteyiz. Bu 
okullarımız Medine Erkek İmam-Hatip 
Lisesi ve Ortaokulu, Medine Kız İmam 
Hatip Lisesi ve Ortaokulu, İbn-i Sina Ha-
fızlık Ortaokulu, İpala Kız Koleji, Erkam 
Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu ve 
Sevgi Pınarı Kreşimizdir. Okullarımız ül-
kedeki en başarılı liseler arasında olup en 
başarılı Müslüman okullarıdır. Afrika’ya 
getirmiş olduğumuz imam hatip modeli 
hem dünyevî hem dinî ilimlerin bir ara-
da verildiği ilk ve tek kurum olduğu için 
burada ve çevre ülkelerde bir model 
olmuştur. Faaliyetlerimiz bunlarla sınırlı 
kalmayıp Burkina’nın 22 köyüne 22 adet 
Kültür Merkezi açmış bulunmaktayız. 
Kurulduğumuz günden itibaren 200’ün 
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“KOMŞUMUZ  ARTIK YANI BAŞIMIZDA  OTURAN DEĞİL, 

Burkina Faso’daki partner kuruluşumuz FOSAPA’ nın Eğitim Sorumlusu  
Hüseyin Sami GÖK Bey ile röportaj;

DURUMUNDAN  
HABERDÂR 
OLDUĞUMUZ 
HERKESTİR

üzerinde su kuyusu açmış bulunmak-
tayız. Ülkenin başkentinde Selçuk-
lu ve Osmanlı mimarisini en güzel 
şekilde temsil eden İstanbul Câmi-i 
Şerif ’i açılmıştır. Her yıl Kurban Bay-
ramlarında ortalama 1.250 büyükbaş 
kesip 25.000 ailenin sofralarına et 
girmesine vesile oluyoruz. Her yıl ra-
mazan ayında ortalama 1.000 aileye 
erzak paketi veriyoruz ve ramazan 
ayı boyunca 20.000 kişiye iftar sofrası 
açıyoruz.

Bereket ayı Ramazan yaklaşıyor, 
bu kutlu aya yönelik hizmet planları-
nız nelerdir?

Allah nasip ederse bu seneki Rama-
zan planlarımızda 1.500 aileye erzak 
dağıtmayı ve 25.000 kişiye iftar sofrası 
açmayı planlamaktayız. Bu sene Rama-
zan kuraklık mevsiminin sonuna denk 
geldiği için dağıtacağımız erzaklar ve 
açacağımız iftar sofraları Burkina Müs-
lümanları için bir nefes, kurak dudak-
lara ve gönüllere berrak bir su ikramı 
olacaktır. İnsanların hurma ile iftar su 
ile sahur yaptıkları yerdir Burkina Faso. 
İnsanlar bir tas çorba kaynatabilmek 
için dağıtılan erzakları beklemektedir-
ler. Bir damla suyun nimet olduğunu 

Afrika’da fark ediyoruz. İnsanlar bir dilim 
ekmeğe ve bir yudum soğuk suya ulaşa-
bilmek için saatler öncesinden iftar sofra-
larının açılacağı mekânların önünde sıralar 
oluşturuyorlar. Evet, insanlar belki açlıktan 
ölmüyor ama acı çekiyorlar. Zaman pay-
laşma zamanı bir dirhemin bin dirhemi ge-
çeceği zaman, acıları dindirme zamanıdır. 
Allah Rasûlü, “Komşusu açken tok yatan 
bizden değildir” buyuruyorlar.  İletişim 
ve ulaşım araçlarının geliştiği ve gelişme-
ye devam ettiği günümüzde komşuluk 
kavramı da değişmiştir. Komşumuz artık 
yanı başımızda oturan değil durumundan 
haberdar olduğumuz herkestir. Burkina’lı 
Müslümanlar artık Türkiye’deki kardeşle-
rinin komşularıdır.  Ensar şefkatiyle Suri-
yeli kardeşlerine sahip çıkan aziz milletimiz 
eminim ki Allah Rasûlünün uyarısıyla kom-
şularına da sahip çıkacaktır. Tarih boyunca 
mazlum milletlerin hep yanında olmuş ka-
dim milletimiz her türlü takdiri hak ediyor. 
Bu vesile ile ülkemizin başındaki belaların 
kalkmasını niyaz ediyoruz. 

İ slâm’ın beş rüknünden biri 
olan Ramazan orucunu tut-

mak aklı başında ve buluğ çağına ermiş 
her müslümana farzdır.1 Âyet-i kerime 
bu hususu gâyet açık bir şekilde ifade 
etmektedir: “Ey iman edenler! Oruç, 
sizden öncekilere farz kılındığı gibi, 
(Allah’a karşı gelmekten) sakınasınız 
diye, size de farz kılınmıştır” (Bakara, 

2/183). Ramazan orucu, hicretin ikinci 
yılı farz olmuştur. 

Orucu bir gelenek ve görenek olarak 
değil de karşılığını Allah Teâlâ’dan bekle-
yerek ve inanarak tutan bir müslüman 
yemekten ve içmekten uzak durduğu 
gibi günahlardan da uzak durur. Kötülü-
ğü emreden nefis, oruçla terbiye edilir. 
Kötü hırsların önüne oruçla geçilir. Böy-
lece nefis tezkiyesinde oruç ibadeti başlı 
başına eşsiz bir ruhu terbiye metodudur. 

Ancak oruç şeklen bir yeme, içme ve 
cinsel ilişkiden geri durma olarak anla-
şılmamalıdır. Oruç ağıza ve bele tuttu-
rulduğu gibi, bütün azalara da tutturul-
malıdır. Nitekim orucu şekilden ibaret 

1  Buhârî, Îmân, 34; Müslim, Îmân, 8; Ebû Dâvûd, Sünnet, 
15;Tirmizî, Îmân, 3;Nesâî, Salât, 4.

RAMAZAN ORUCUNA 
FIKHÎ BAKIŞ
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sayanlar için Peygamber (s.a.v.) Efendi-
miz şöyle buyurmuştur: “Kim yalan sözü 
ve bu söze göre hareket etmeyi bırakmaz-
sa Allah’ın onun aç ve susuz kalmasına bir 
ihtiyacı yoktur.”2

ORUCA NIYET

Bütün oruç çeşitlerinde, orucun ge-
çerliliği için niyet şarttır. Niyet bütün 
amellerin özü ve ruhudur. İbadetlerde 
niyet kaçınılmaz bir gerekliliktir. Oruç-
ta ise niyetin zamanı ve şekli önem arz 
eder.

Bütün oruç çeşitlerinde doğru ve iyi 
olan sahur vaktinde oruca niyet etmek-
tir. Sıkıntı olacak ise geceden de niyet 
edilebilir. Mâmâfih Ramazan orucuna, 
vakti muayyen olan oruca ve nafile oruç-
lara gecenin başlangıcından (güneşin bat-
masından) itibaren gün ortasına kadar 
niyet edilebilir; imsak vaktinden itibaren 
oruç yasaklarına uyulmuş olması kaydıyla 
bu niyet geçerlidir. Geceden niyet eden 
kişinin bu niyetten sonra imsak vaktine 
kadar oruç yasaklarına uymaması niye-
te zarar vermez. Geceden oruca niyet 

2  Buhârî, Savm 8

edip, imsak vaktinden önce niyetten 
dönülmesi bütün oruç çeşitleri bakı-
mından geçerlidir. Niyette kalp esastır. 
Dolayısıyla niyetin dil ile yapılması şart 
değildir. Buna rağmen âlimlerimiz; “Dil 
ile de söylenmesi sünnettir” demişlerdir. 
Binâenaleyh Ramazan ayında ertesi gün 
oruç tutmak için sahura kalkmış olmak 
niyet yerine geçer. Ramazan orucu dışın-
daki oruçlarda hangi oruca niyet ettiğimi-
zin belli olması şarttır. Şayet kaza orucu 
tutuyorsak; “Üzerime kaza kalmış tuta-
madığım en son/ilk oruca niyet ediyorum” 
şeklinde niyet etmek lazımdır. 

ORUCU BOZMAYAN 
DURUMLAR

• Oruçlu olduğunu unutarak oruç 
yasaklarından birini ihlâl etmek (ye-
mek-içmek). Oruçlu olduğunu unuta-
rak yiyip içen kişiye bunu hatırlatmak 
gerekir; ancak, bu kişi bünyesi oruca 
dayanamayacak kadar zayıf  ise o tak-
dirde oruçlu olduğunu hatırlatmamak 
evlâ (daha iyi) görülmüştür.

• Yeme-içme kastı bulunmaksızın, ka-
çınılması mümkün olmayan bazı nes-
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nelerin içeriye gitmesi. Meselâ havaya 
dağılan dumanın, yoldaki tozun, öğü-
tülen şeylerden kalkan tozun veya 
uçan bir sineğin boğaza gitmesi böy-
ledir.

• Tat boğazda hissedilse veya izi (renk, 
koku) tükürükte belirse bile göze ilaç 
damlatmak veya sürme çekmek.

• Deriye sürülen ilaç veya başka nes-
nenin gözeneklerden vücudun içine 
nüfuz etmesi.

• Kulağa su kaçması, hatta -tercih edilen 
görüşe göre- su akıtılması.

• Kan veya ilaç yutmuş olmamak kaydıy-
la diş çektirmek.

• Su ile ıslatılmış bile olsa misvak (diş fır-
çası) kullanmak.

Kendi isteği ile olmaksızın ağız dolusu 
bile olsa kusmak.

• Kan aldırmak ve kan almak.

• Abdest alırken ağızı çalkaladıktan son-
ra kalan yaşlığı tükürük ile yutmak. 
Yine, abdest için olmasa bile ağzı su ile 
çalkalamak ve buruna su vermek. An-
cak, içeriye kaçma ihtimali olduğundan 
suyu fazla tutmamalı, mübalağa gös-
termemelidir.

• Serinlemek için banyo yapmak veya 
yüzmek.

• Konuşma veya başka sebeple tükürük 
ile ıslanan dudağını emmek.

deva keffaret gerektirmez. Mesela 
burundan su çekilmesi veya enjektörle 
vücuda vitamin zerk edilmesi halinde 
kefaret gerekmez. Boğaza huni ile su 
akıtılması halinde de bu şart gerçek-
leşmemiş sayılmıştır. (Ebu Yusuf ’a göre 
bu durumda keffaret gerekir).

b) Tütün (sigara) ve diğer keyif  veren 
maddelerin dumanını genze çekme du-
rumunda bu şart gerçekleşmiş sayılır, 
keffaret gerekir.

c) Yenmesi mutat olmayan nesnele-
rin, mesela ilaç özelliği bulunmayan ça-
murun yenmesi keffaret gerektirmez, 
fakat alışkanlık haline getirilmişse keffa-
ret gerekir. Çiğ et yemek, az miktarda 
tuz yemek keffareti gerektiren durum-
lardandır.

A. Hem Kaza Hem Kefaret 
Gerektiren Durumlar

Ramazan orucu tutan bir kimsenin 
orucu bozan bir fiili bilerek, isteyerek 
ve dinen geçerli bir özrü olmaksızın 
işlemesi halinde kaza ile birlikte keffa-
ret gerekir. Hem kaza hem de keffaret 
aşağıdaki durumlarda lazım gelir:

• Yenilip içilmesi mutat bir nesnenin 
ağız yoluyla alınıp vücuda gıda veya 
deva (ilaç) sağlama amacı ile yutul-
ması (yeme-içme),

Bu madde çerçevesinde anılan ay-
rıntıların ortak kesitlerine ışık tutmak 
üzere örnekleme yoluyla birkaç hususa 
işaretle yetinilecektir:

a) Ağızdan başka tabiî veya tabiî ol-
mayan bir menfezden giren gıda veya 

B. Sadece Kaza Gerektiren 
Durumlar

Dinen geçerli bir mazerete binaen 
orucunu bozan kişiye keffaret gerek-
mez. Buna göre, şu durumlarda orucu 
açmaktan dolayı keffaret gerekmez, 
sadece kaza gerekir:

• Orucu tehir etmeyi ve başlanmış 
orucu bozmayı mûbah kılan (ağır 
hastalık, yolculuk, ikrah vb.) özürler-
den biri sebebiyle.

• İmsak vaktinin henüz başlamadığını 
veya iftar vaktinin girmiş olduğunu 
zannederek.

• Orucu bozmayan fakat bozulduğu-

nu düşündürebilecek bir fiilden sonra 
orucunun bozulduğunu zannederek.

• Gıdâ veya devâ (ilâç) amacıyla yenilip 
içilmesi mutat olmayan çiğ pirinç, pa-
muk, kâğıt, toprak, taş, demir vb.  bir 
nesneyi yutmak. Bir şeyin ağız yoluyla 
içeriye gitmesi.

• Nohut tanesinden fazla olan dişler 
arasında kalmış yiyeceği yutmak.

• Birkaç damla gibi az miktarda olmayıp 
ağızda tuzluluğu hissedilecek derece-
de çok olan gözyaşı veya yüz terini 
yutmak.

• Kendi isteği ile ağız dolusu kusmak. 

• Oruçlu olduğu hatırında iken fakat 
istemeksizin (hata ile) yenip içilmesi 
mutat bir nesneyi yutmak (mesela 
abdest alırken ağzına su kaçmak).

• Uyurken yenilip içilmesi mutat bir 
nesneyi yutmak.

• Buruna çekilen su ve akıtılan yağ, ilaç 
vb.nin genze varması.

• Kulağa yağ akıtılması. (Kulağa su kaç-
ması ve hatta -tercih edilen görüşe 
göre- su akıtılması halinde oruç bo-
zulmaz.)

• Nohut miktarından az olup dişlerin 
arasında kalan yemek kalıntısını yut-
mak veya dışarıdan alınan susam gibi 
küçük bir nesneyi ağızda dağılacak şe-
kilde çiğnemek.

• Gül, esans vb. şeyleri koklamak.

ORUCU BOZAN DURUMLAR

Orucun en temel esası/rüknü bu iba-
detin süresi içinde oruç yasaklarından ka-
çınmaktır. Bu yasaklardan biri bilerek ve 
isteyerek işlenirse, oruç bozulmuş olur. 
Bu durumda Ramazan orucunu bilerek 

ve isteyerek bozan bir kimsenin hem 

kaza hem de keffaret tutması gerekir. 

“Kaza”, bozulan her bir orucun yerine 

bir gün oruç tutmak demektir. “Keffaret” 

ise, orucu bilerek bozma sebebiyle bir 

köleyi hürriyetine kavuşturma, mümkün 

olmazsa peş peşe altmış gün (iki kamerî 

ay) oruç tutma, güç yetirilemezse altmış 

fakiri doyurma şeklinde yerine getirilme-

si gereken bir dini yükümlülüktür.

Makedonya’da Ramazanlar Osman-
lı’dan günümüze tevârüs eden gelenek 
üzere sürûr, muhabbet ve heyecan içeri-
sinde idrak edilmesiyle bir başka güzeldir. 
Bu idrak Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı’nın 
çok kıymetli yardım ve destek projele-
riyle Mustafa Paşa Vakfı tarafından hâlen 
devam ettirilmeye çalışılmaktadır.

Makedonya Cumhuriyeti’ndeki kar-
deş ve akraba toplulukların ilmî,  ahlâkî 
ve insanî yardım ve değerler noktasında 
kalkındırılmalarına destek olmak gayesiy-
le 2012 yılında kurulan vakfımız, eğitim 
hizmetleri başta olmak üzere, birçok 
sahadaki insanî yardım faaliyetleriyle Ma-
kedonya’nın Üsküp, Kalkandelen, Kuma-
nova, Gostivar, Manastır, Resne, Ohrid, 
Struga, Debre, Kırçova gibi şehirlerinde 
yaşayan kardeş ve akraba topluluklara 
yönelik hizmet ve faaliyetlerini devam 
ettirmekte-dir. 

Hüdâyi Vakfı, farklı eğitim sahalarında 
olduğu gibi Ramazan ayında da mües-

Evlâd-I Fâtihan Diyârı 
MAKEDONYA’DA RAMAZANA
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sesemiz aracılığıyla bölgemizdeki kardeş 
ve akraba topluluklar içerisindeki ihtiyaç 
sahibi ailelere yardım elini uzatmaktadır. 
Bu yardımlaşma vesilesiyle onların hayır 
duaları alınmakta ve bir nebze de olsa 
Ramazan’ın sürur ve heyecanı, buluşulan 
ortak payda etrafında birlikte yaşanmak-
tadır. Ramazan aylarında dullar, yetimler 
ve garibler öncelenerek Erzak Kumanya-
ları dağıtım hizmetleriyle bölgemizdeki bir 
kısım ihtiyaç sahipleri için Ramazan ayları 
büyük bir mutluluğa dönüşmektedir. Yine 

Ramazan ayı içerisinde hizmet verdiğimiz 
birçok bölgede gerçekleştirdiğimiz İftar 
Programları vesilesiyle aynı gaye üzere bir 
araya gelmenin ve bir arada bulunmanın 
manevî lezzeti, bedenler kadar gönül-
leri de huzurla doldurmaktadır. Hüdâyi 
Vakfı’nın ve hayırseverlerin destekleriyle 
Balkan ülkelerinde sunulan tüm hizmetler 
dolayısıyla sürekli bir sûrette bizlere tevcih 
edilen teşekkür, dua ve hayır temennileri-
ni bu vesileyle burada siz değerli okuyucu-
larla paylaşmış olalım…
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Hüdâyi’den Haberler

Herkes Oradaydı, Sen Neredesin?  programı coşkuyla yapıldı

“Herkes Oradaydı, Sen Neredesin” slo-

ganı ile Üsküdar Meydan’ında 19 Mart 

Cumartesi günü Çanakkale hakkında far-

kındalık oluşturmak maksadıyla program 

gerçekleştirildi. Program, partner kurulu-

şumuz Lider Eğitim Gençlik ve Spor Ku-

lübü Derneği ve Üsküdar Belediyesi’nin 

ortak organizasyonuyla gerçekleştirildi. 

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi TÜRK-
MEN’in teşrifiyle saat 10.00’da başlayan 
program 14.00’a kadar devam etti.

Nöbet kulübelerinde bekleyen asker 
kıyafetli öğrencilerle güzel bir atmosfer 
oluşturuldu. Öğrenciler,  “Bu vatanı ecda-
dımız korudu, biz de bu vatanın bekçile-
riyiz” mesajını verdiler.  Vatan için canını 

veren şehitlerimizi yâd etmek için sergi-
lenen mezar taşları, resim sergisi, bilgi 
kartelaları ve Lider Eğitim Sanat Kulübü 
öğrencilerinin yaptığı maketler bu atmos-
fere heyecan kattı. Ayrıca ertesi gün şehit 
olacağını bilen askerlerin yıkanmış, kuru-
mayı bekleyen kıyafetleri, düşman aske-
rinin yarasını saran Türk askeri ve savaş 
zamanında yenilen yemeklerin menüsü 
de programı ayrıca renklendirdi. Prog-
ram boyunca Çanakkale hakkında yapılan 
seslendirmeler de orada bulunanlara o 
günleri yaşatmış oldu. Bu anı yaşayan Üs-
küdar misafirleri bol bol fotoğraf çekerek 
hem neşelendiler hem de atmosferin he-
yecanı ile duygulu anlar yaşadılar.

Program’ın icrasında Değer Halkaları 
öğrencileri, Sultantepe Gençlik Gelişim 
Merkezi öğrencileri ve Sosyal Girişimcilik 
Akademisi öğrencileri görev aldılar. 

Asker kıyafetleri ile halkın büyük ilgisini 
çeken programda, Çanakkale sancağı ve 
balonlar oradan geçen halka günün bir 
hatırası olarak hediye edildi. 

Hedef İstanbul Yaz 
Programı başlıyor
Hüdâyi Gençlik Eğitim ve Kültür Hiz-
metleri tarafından organize edilen, dört 
yıldan beri geleneksel hâle gelen 7. ve 
8. sınıflara yönelik “Hedef İstanbul” yaz 
programı, 11 Temmuz - 07 Ağustos 
tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak. 
Dört hafta sürecek olan programda 
öğrencilere Kurân-ı Kerim, İlmihâl ve 
Siyer dersleri verilip birbirinden güzel 
sosyal-kültürel faaliyetler düzenlenecek. 

Programın gâyesi lise eğitimine İstan-
bul’da devam etmek isteyen öğrencilere 
değerler eğitiminin yanında, onlara İs-
tanbul’u ve İstanbul’daki eğitim imkân-
larını tanıtarak verimli bir yaz programı 

geçirmelerini temin etmektir. Ayrıca 
lise eğitimine İstanbul’da devam etmeye 
karar veren öğrencilere, ortaöğretim 
yerleştirme puanlarına göre okul ve yurt 
tercihi danışmanlığı verilecektir. 

Programın ön kayıtları, 15 Mayıs – 15 
Haziran tarihleri arasında www.lider.org 
sitesinden hedefistanbul2016 linkindeki 
bilgiler doldurularak yapılacaktır. 

İLAM Akademi 
kayıtları başladı
İstanbul’da Uluslararası bir ortamda dı-
şardan ilahiyat eğitimi almak isteyen er-
kek öğrencilere muhteşem imkânlar su-
nan, İlam Akademi 2016 -2017 dönemi 
kayıtları başladı.

İLAM Akademi 2005 yılında bir zarû-
retin eseri olarak kuruldu. Nitelikli ve 
donanımlı Müslüman âlim modelini 
benimseyerek Ümmet-i Muhammed’e 
hâdimler yetiştiren bir müessese haline 
geldi. Temelinde Osmanlı’nın asırlarca 
okuttuğu eserleri tâkip eden, kadim 
ulemanın çizgisinde seyreden, klasik 
ilimler ile modern ilimleri bünyesinde 
harmanlayan eğitim kadrosu ile önemli 
bir boşluğu doldurmaya namzet oldu. 
Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı bünyesin-
den doğan bir nûr, üzerinden ilim ehlinin 
karar kıldığı bir program ile gözlerini ha-
yata açtı. Arapça ve klasik İslamî ilimler, 

modern ilimlerle mezc edilerek büyük 
bir irfan şemsiyesi hâlinde ilim talebele-
rini gölgelendirmeye başladı. 10 seneyi 
geride bırakan ve yüzlerce mezun veren 
İLAM Akademi, hâl-i hazırda Türkiye’nin 
ve dünyanın muhtelif  bölgelerine hem 
ilmî, hem de insanî hizmetlere azamî öl-
çüde katkı sağlamaktadır.

Açık Öğretim İlahiyat okuyan ve belli 
şartları taşıyan öğrencilere örgün ilahiyat 
eğitimi sunmakta olan bu program 3 yıl 
eğitim ve 1 yıl staj dönemi olmak üzere 
4 yıllık bir programdır. Arapça konuşulan 

bir ülkede pratik yapma imkânı sağlan-
maktadır.

Program bünyesinde, öğrencilerine 70.000 
cilt kitabı bulunan kütüphanede araştırma 
yapma imkânı sunulmaktadır. Dünyanın 
dört bir yanından, Türkiye’ye eğitim için 
gelen Afrika ve Orta Asyalı Müslüman 
kardeşlerimizle tanışma ve kültür alışverişi 
imkânı bulunmaktadır.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için  
www.ilam.org.tr 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

2014 Nisan ayında yayın hayatına baş-
layan islamveihsan.com, zamanımızın en 
etkin mecralarından biri olan internet 
ortamında iyiliği tavsiye ve kötülükten 
men etme gayesiyle kuruldu. İçeriğin-
de İslam’ı ve Müslümanların gündemini 
esas alıyor, Kur’ân ve sünnet çizgisinde 
haberler yapıyor.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ 
Hocaefendi’nin eserlerinin ve canlı soh-
betlerinin yer aldığı sitede, Hüdâyi Vakfı 
ve birimlerinden haberlere ve Hüdâyi 
gönüllülerinden etkinliklere yer veriliyor. 
Altınoluk, Şebnem, Yüzakı ve Genç der-
gisinin gündeminden faydalanarak gün-
cel meseleleri okurları ile buluşturuyor. 

Bugün aylık bir milyondan fazla kişiye 
ulaşan islamveihsan.com, Allah yolunda 
hizmet şuuruna sahip olmayı zarurî gör-
mekte ve internetin kötü sokaklarına kar-
şı insanlığa hayırlı, güzel bir mecra olma 
hedefiyle hizmetlerine devam ediyor.

İSLAMVEİHSAN 2 Yaşında

facebook.com/islamveihsan

youtube.com/islamveihsan
instagram.com/islamveihsan

twitter.com/islamveihsan

www.islamveihsan.com
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Hüdâyi Mezunlar 
Gecesi düzenlendi.
Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı Gençlik Eği-
tim Kültür Hizmetleri tarafından 5 Ni-
san salı günü Üsküdar Bağlarbaşı Kültür 
Merkezi’nde Hüdâyi Mezunlar Gecesi 
düzenlendi. Program saat 18:00’de Aziz 
Mahmûd Hüdâyi Camii İmam Hatibi Ha-
fız Mustafa Efe’nin Kur’an-ı Kerim tilave-
tinin ardından, Muhterem Osman Nûri 
TOPBAŞ Hocaefendi’nin gençliğin ve 
eğitimin önemi temalı sohbeti ile başladı. 

Geceye Üsküdar Belediye Başkanı Hil-
mi TÜRKMEN de katıldı. Hilmi TÜRK-
MEN Bey konuşmasında; ‘Üsküdar bir 
Hüdâyi şehridir. Üsküdar’ın İstanbul’un 
incisi olmasının sebeplerinden biri de baş-
ta Hüdâyi Hazretleri olmak üzere manevi 
zenginlikleridir. Hüdâyi Vakfı’nın riyasetin-
de İstanbul’da eğitim görmek bir ayrıcalık-
tır. Bu ayrıcalığa sahip olarak bugün me-
zun olan gençlerimizi can-ı gönülden tebrik 
ediyorum.’ dedi.

Sonrasında ise Aziz Mahmûd Hüdâyi 
Vakfı Yurtiçi Eğitim Hizmetleri Genel 
Müdürü Dr. Adem Ergül Bey duygu 
yüklü bir konuşma yaptı. Konuşmasında; 

‘Hüdâyi’nin çorbasından bir şekilde içmiş 
kardeşlerimiz Allah’a hamd olsun hep yü-
zümüzü ak etti. Hz. Musa nehire bırakıl-
dığında her şeyi en iyi koruyup gözetleyen 
Allah tarafından Nil nehrinin akıntısında 
koruyup gözetlenmişti. Bizler de mezun 
kardeşlerimizi hayat ırmağına bırakıyoruz. 
Biliyoruz oldukça dalgalı bir ırmak ama biz 
Rabbimizin izniyle sizleri hep izleyip des-
tekleyeceğiz.’ dedi

Konuşmaların ardından Yükseköğrenim 
Öğrenci Yurtları Ve Öğrenci Konukev-
leri’nden (100), Ortaöğrenim Yurtla-

rı’ndan (88),  İLAM Akademi’den (27), 
Şahsiyet Akademisi’nden (32), Sosyal 
Girişimcilik Akademisi’nden (20) me-
zun olan 267 gencin ödül takdim töre-
nine geçildi. Dr. Adem ERGÜL, Abdur-
rahman TOPBAŞ, Ali CAN, Hidayet 
ERDOĞAN, Serdar ERYILMAZ ve 
Numan Nurullah ARAS tarafından he-
diyeler verildi.

Rasih TURANOĞLU’nun sempatik 
sunumu, Bekir DEVELİ’nin irfan kokan 
stand-up gösterisi ile keyifli vakitlerin 
geçtiği program saat 22:30’da sona erdi.

Öğrencilerimiz  Arapça dil eğitimine gidiyor
Hüdâyi Gençlik Eğitim ve Kültür Hiz-
metleri bünyesinde İstanbul ve Marmara 
Üniversitelerinin İlahiyat fakültelerinde 
okuyan, Arapça ve İslami İlimler Eğitim 
Programında başarılı olan öğrenciler 
10 Temmuz - 5 Eylül tarihleri arasında 
Ürdün Amman’a Arapça dil eğitimine 
gidiyor.  25 öğrencinin katılacağı eğitim 
programı Ürdün’ün köklü dil eğitim ku-
rumlarından İvan Eğitim Enstitüsü’nde 
gerçekleştirilecek. 2 aylık eğitim prog-
ramı içerisinde öğrenciler İslami İlimler 
ve Pratik Arapça olmak üzere iki alanda 
toplamda 225 saat eğitim görecekler-
dir. Ayrıca bu 2 aylık eğitim öğrencilere 
yurtdışı tecrübesi de katacak ve kendi-
lerine kariyer planlarında yeni ufuklar 
oluşturacaktır. 

Kurbanlar ihtiyaç 
sahiplerine dağıtıldı
Hayırseverler tarafından vakfımıza ba-
ğışlanan yurt içi adak, akîka, şükür ve 
nafile kurbanlar Üsküdar’daki merkezi-
mizde; yurt dışı için bağışlanan kurbanlar 
ise ilgili ülkelerdeki Hüdâyi gönüldaşları 
ve partner kuruluşlar aracılığıyla kesile-
rek ihtiyaç sahibi ailelere, yetimlere, öğ-
rencilere dağıtılmakta ve aşevlerindeki 
yemeklerde kullanılmaktadır. Nisan ayı 
içerisinde vakfımıza bağışlanan yurt dışı 
77 hisse adak ve nafile kurban Afrika ül-
kelerinden Fildişi Sahili ülkesinde kesile-
rek ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıldı.

Kurum içi eğitimler 
başladı
Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı Kurumsal 
İletişim Koordinatörlüğü İnsan Kaynak-
ları Birimi olarak vakfımızda çalışan yö-
neticilere yönelik eğitimler başlatıldı. Bu 

Burkina Faso’daki yetim kardeşlerimize destek
Burkina Faso’daki yetim kardeşleri-
mize destek olmaya devam ediyoruz. 
Kurulduğu günden bu yana eğitim, 
din hizmetleri, insani ve sosyal yar-
dım noktasında hizmetlerini devam 
ettiren Hüdâyi Vakfı, hayırseverlerin 
de destekleriyle gerek yurt içinde ve 
gerekse yurt dışında yetimlere yöne-
lik olarak yarı zamanlı ve tam zamanlı 
olmak üzere farklı projelerine devam 
ediyor. Nisan ayı içerisinde Afrika 
ülkelerinden Burkina Faso’da dînî 
eğitim veren okullarda eğitim gören 
142 öğrencinin eğitim masrafları ve 
diğer ihtiyaçlarında kullanılmak üze-
re vakfımız aracılığıyla eğitim projesi 
gerçekleştirildi. 

kapsam da Yönetim Becerileri eğitimi, 
Koçluk eğitimi, Liderlik eğitimi Çilehane 
yerleşkemizde gerçekleştirildi.  Düzen-
lenen eğitimler Kutluşah Danışmanlık 
Şirketi’nden Ünsal SÖZBİR ve Mustafa 
BÜYÜKATEŞ  tarafından verilirken ka-
tılımcılara eğitim sonunda katılım sertifi-
kaları takdîm edildi.
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Hüdâyi Mezunlar Derneği (HÜDÂYİM) 
Kurucu Üyeler Toplantısı 30 Nisan 
2015 tarihinde Aziz Mahmûd Hüdâyi 
Vakfı Küçükçamlıca yerleşkesinde icra 
edildi. Toplantı Kur’an-ı Kerim tilaveti 
ve Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ 
Hocaefendi’nin sohbeti ile başladı. Ho-
caefendi sohbetlerinde, bir nesil yetiş-
tirmenin mes’uliyetine değindi. Gençliğe 
yapılan hizmetlerin gençlikte yapılması-
nın daha verimli sonuçlar doğurduğuna 
işaret etti.

Sohbetin ardından, Abdullah SERT 
Bey kürsüye geldi. Mezuniyetin bir ha-
sat mevsimi olduğuna değindi.  “Büyük 
emeklerle ilgilendiğiniz insanları mezun 
olduktan sonra da bırakmamak gereki-
yor. Asıl ilgilenilmesi gereken zaman bel-
ki de bu zamandır. Onun çocuklarını da 
ilgi alanına almak gerekiyor. Bu zamanda 
mezunlarımızın bir arada olmalarına, bir 
araya gelmesine her zamankinden daha 
çok ihtiyacımız var.” dedi.

Kurucu Üyeler Toplantısı, Hüdâyi Vakfı 
Kurumsal İletişim Koordinatörü Serdar 

ERYILMAZ’ın mezun hizmetlerinin bi-
rimden derneğe uzanan yolculuğunu 
anlatan konuşmasıyla devam etti. 

Konuşmaların ardından HÜDÂYİM Ge-
nel Sekreteri Numan Nurullah ARAS, 
derneğin yapacağı faaliyetlerle ilgili bilgi-
ler verdi. Mezun buluşmaları, Piknikler, 
İftar ve Kahvaltı buluşmaları, Sosyal so-
rumluluk projeleri, Sektörel buluşma-
lar, Kariyer danışmanlığı, Öğrenci burs 
destekleri gibi faaliyetleri ayrıntılarıyla 
açıkladı. Numan Nurullah Aras sözlerini 
“Derneğimizin sloganı Mezuniyetten 
Mes’uliyete bu yüzden şimdi mes’uliyet 
zamanı diyorum” diyerek bitirdi. 

Program, HÜDÂYİM Başkanı Abdur-
rahman TOPBAŞ’ın takdim konuşma-
sıyla devam etti. Abdurrahman TOP-
BAŞ, Mezun derneklerinin insan kaynağı 
ve iletişim açısından önemine değindi. 
Abdurrahman TOPBAŞ “Üstadımız’ın 
verdiği bir misal vardır; Kuş yuvada do-
ğar, büyür ve uçma vakti geldiğinde gi-
der başka bir yuva ya da yuvalar kurar. 
Sizler de Hüdâyi’de bir yuvadaydınız. 

HÜDÂYİM Kurucu Üyeler Toplantısı yapıldı

Şimdi her biriniz başka yuvalar kurdu-
nuz. Hüdâyi’de bu zaman zarfında tüm 
ümmeti kuşatan bir yuva hâline geldi 
hamdolsun. Yuvadan uçurduklarımızın 
yuvaya geri dönmelerinin sevincini ya-
şamak elbette çok güzel ama yuvaya 
dönemeyenlerin akıbetini düşünmek, 
yanlış yuvalara yönelenleri düşünmek, 
bu yuvanın yolunu bulamayanları dü-
şünmek de bizim için bir mesuliyettir. 
Bu hususta sizlerin, yaşınız, hizmetiniz 
ve tecrübeleriniz noktasında kurucu 
üye sıfatıyla destek ve tavsiyelerinizi 
beklemekteyiz.” diyerek sözlerini ta-
mamladı.

Konuşmaların ardından serbest kürsü 
bölümüne geçildi ve 111 kurucu üyeden 
konuşmak isteyenlere mikrofon uzatıldı. 
Üyeler toplantının icra edilmesinden 
duydukları memnuniyeti dile getirdiler. 
Mezunlar Derneği’nin geç kalınmış bir 
çalışma olduğunu ifade eden üyeler bu 
geç kalınmışlığı telafi etmek açısından bir 
an önce faaliyetlere başlanılması gerek-
tiğini söylediler. 
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İhtiyaç sahipleri, yetimler, fakirler ve öğrenciler için vakfımıza bağışta bulunabilirsiniz.

twitter.com/hudayivakfi

facebook.com/hudayivakfi

0216 428 39 60
www.hudayivakfi.org

BANKA HESAP (IBAN) NUMARALARI (TL)
ALBARAKA TURK TR94 0020 3000 3500 0181 0000 32

KUVEYT TURK TR88 0020 5000 0010 0126 1000 03

VAKIFBANK TR17 0001 5001 5800 7284 9624 09

PTT BANK 573 47 26 / ÜSKÜDAR ŞB.

BANKA HESAP (IBAN) NUMARASI (€)
COMMERZBANK IBAN: DE25500400000609114400 / SWIFT: COBADEFFXXX

 KT BANK AG IBAN: DE57502345003415410001 / SWIFT: KTAGDEFFXXX

İhtiyaç sahipleri, yetimler, fakirler ve öğrenciler için vakfımıza bağışta bulunabilirsiniz.

BİR KİŞİLİK İFTAR

9
BİR PAKET ERZAK

90Dünyanın
dört bir köşesinde

erzak dağıtıp,
iftar sofraları açıyoruz!


