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Başkan’dan...
Recep ve Şaban aylarını bizlere mübarek kılan ve 

Rahmet ve Bereket mevsimi Ramazan ayına bir kez 
daha bizleri ulaştıran Rabbimiz’e hamd-ü senâlar ol-
sun. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygambe-
rimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya salâtü selâm olsun.

Vakfımızın düzenli olarak çıkarmış olduğu Hüdâyi 
Bülteni’nin bu sayısındaki konusunu “Ramazan Bere-
kettir” olarak belirledik. En başta tutacağımız oruçlar, 
kılacağımız teravihler, okuyacağımız mukabeleler, kal-
kacağımız sahurlar, kuracağımız iftar sofraları ve zekat, 
fitre gibi yapacağımız her türlü hayru hasenatımızla bu 
bereketin tüm cihana yayılmasını yüce Rabbimizden 
niyaz ediyoruz.

Bizler Hüdâyi Vakfı olarak  başta gönül coğrafyamız 
olmak üzere dünyanın dört bir yanında mazlumların, 
yetimlerin ve öğrencilerin maddi ve manevi ihtiyaçla-
rının karşılanmasına yönelik başta eğitim olmak üzere 
basın-yayın, din hizmetleri ve insanî yardım ve sosyal 
hizmetler alanlarındaki faaliyetlerimize siz hayırsever 
kardeşlerimizin de destekleriyle devam ediyoruz.

“Üç Aylar İnfak Mevsiminde Yardımlarınız Be-
reketlensin” sloganıyla girdiğimiz mübarek üç aylarda 
insani yardım alanındaki çalışmalarımızı özellikle Suriye 
ve Somali’deki savaş ve kuraklık mağduru kardeşleri-
miz için yoğunlaştırdık.

Gönüllerin şefkat, merhamet, infak gibi meziyetlerle 
dolduğu bu aylarda Yüce Rabbimizden, İslam dünyasın-
daki mağdur ve mazlum kardeşlerimizi sahil-i selamete 
çıkarmasını niyaz ediyor, siz değerli kardeşlerimizi de 
Ramazan’ın bereketini bu kardeşlerimizle paylaşmaya 
davet ediyoruz.

Ahmed Hamdi TOPBAŞ

Yönetim Kurulu Başkanı
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Cenâb-ı Hak, eşref-i mahlûkat 
olarak yarattığı insanoğlunu çok 
sevmekte ve onlarla dost olmayı 
arzu etmektedir. Öyle ki, bu yakınlı-
ğın temini için bizlere çok müstesnâ 
bâzı ikram vakitleri ihsan buyurmuş-
tur. 

Meselâ; 

– Gece ve gündüzün deverânı 
içinde, Peygamberr Efendimiz’in; 
“Kulun, Rabbinin rahmetine yakın ol-
duğu zaman”1 olarak ifâde buyurdu-
ğu, feyiz dolu anlarıyla seherler, 

– Haftanın günleri içerisinde, 
“Üzerine güneş doğan en hayırlı gün”2 
olarak beyân edilen, duâların mak-
bul olduğu sırlı vaktiyle Cumalar, 

– Ayların birbirini takip edişi içe-
risinde de Zilhicceler, Muharremler 
ve mübarek üç aylar,

– Bunlar arasında Ramazân-ı Şerîf 
ise bambaşka bir rahmet iklimi, 
müstesnâ bir mağfiret mevsimi... 
Cenâb-ı Hakk’ın biz kullarına büyük 
bir ihsânı, muazzam bir lûtfu…

Bilhassa Ramazan geceleri ara-
sında, sırlı bir hazine gibi taliplilerini 
bekleyen Kadir gecesiyle, bir ömür-
lük feyiz ve bereket menbaı…

İşte fânî hayat yolculuğunda idrâk 

1  Bkz. Tirmizî, Deavât, 118; Nesâî, 
Mevâkît, 35.
2  Bkz. Müslim, Cum’a, 17, 18.

İLÂHÎ RAHMETİN

TAŞTIĞI MEVSİM

Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı Şeref Başkanı Osman Nûri Topbaş Hocaefendi
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etmekte olduğumuz bu müstesnâ 
zaman dilimleri, yukarıdaki hâdis-
lerde zikredildiği gibi, âdeta bir altın 
vâdisinden geçtiğimiz pek kıymetli 
vakitlerdir. Nitekim Peygamberr 
Efendimiz: 

“Eğer kullar, Ramazanın fazîletle-
rini bilselerdi, bütün senenin Rama-
zan olmasını temennî ederlerdi…” 
(Heysemî, c. III, sf. 141) buyurmak 
sûretiyle bu ilâhî nîmete dikkat çek-
mişlerdir. 

Bu vakitlerden lâyıkıyla istifâde 
için de, Ramazân-ı Şerîf’in seher-
lerini, uyanık bir gönülle îfâ edilen 
teheccüd, tefekkür, zikir ve Kur’ân 
tilâvetleriyle; 

Gündüzlerini, gönlü Hakk’a ve-
rerek yapılan ibadet, infak ve amel-i 
sâlihlerle; 

İcâbet saati olan iftar vakitlerini, 
istiğfar, duâ ve bir mü’mine iftar et-
tirebilmenin huzûru ile, 

Akşamlarını da tâdil-i erkân üzere 
edâ edilen terâvih namazları ile ihyâ 
etmelidir. 

Muallâ bin Fadl şöyle nakleder:

“Selef-i sâlihîn, Cenâb-ı Hakk’a, altı 
ay kendilerini Ramazan’a ulaştırması 
için duâ ederlerdi. Geri kalan altı ayda 
da idrâk ettikleri Ramazân’ı kabul 
buyurması için duâ ederlerdi.” (Kıvâ-
mu’s-sSünne, et-Terğîb ve’t-Terhîb, 
II, 354)

Rabbimiz, bizlere Ramazân-ı 

Şerîf’in kadr u kıymetini idrâk et-
tirsin. İbadetlerimizi, oruçlarımızı, 
namazlarımızı, tilâvetlerimizi, sa-
daka, zekât, hayır ve hasenatları-
mızı, Ramazân-ı Şerîf’in muazzam 
bereketiyle ziyadeleştirerek kabul 
buyursun… 

Âmîn…

“Eğer kullar, Ramazanın fazîletlerini bilselerdi, bütün senenin Ramazan olmasını temennî ederlerdi…”
(Heysemî, c. III, sf. 141)
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-Serdar Bey, Hüdayi Vakfı 
İnsani Yardım ve Sosyal Hiz-
metler Koordinatörlüğü ola-
rak İstanbul’da ve Suriye’de 
yaptığınız yardımlardan kısaca 
bahseder misiniz?

-Öncelikle “Üç Aylar İnfak Mev-
siminde Yardımlarınız Bereketlen-
sin” dua ve niyazıyla başlattığımız 
yardım kampanyasından başlayalım. 
Tabir caizse bir seferberlik başlattık. 
Özellikle bu yardım kampanyasıyla 
İstanbul’da her ay erzak paketi yar-

dımı yaptığımız aile sayısını arttırmak 
istiyoruz. İstanbul’da her gün araçla-
rımızla, dağıtım ekibimizle Anadolu 
ve Avrupa yakasındaki ihtiyaç sahi-
bi ailelere gıda, temizlik maddeleri, 
çocuk ve hasta bezinden müteşekkil 
erzak paketi dağıtıyoruz. İlave ola-
rak da vakfımıza bağışlanan adak, 
nafile kurbanları Hüdayi Hazretle-
rinin türbesinin bulunduğu Üsküdar 
merkezimizde keserek birer poşet-
te ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. 
Bu şekilde yılda 2-3 defa bu ailelerin 

evlerine et giriyor. Kurban etlerinin 
kalan kısmını da vakfımıza bağlı kurs 
ve yurtlardaki aşevlerinde öğrenci-
lerin yemeklerinde kullanıyoruz. İs-
tanbul dışında Suriye’nin Azez, İdlib, 
Halep şehirlerindeki kamplarda ve 
köylerde yaptığımız yardımları ge-
lecek olan bağışlarla arttırmayı he-
defliyoruz. Her hafta sonu yardım 
tırlarımız yükleniyor ve Suriye’nin 
içlerine gidiyor. Tabi, Suriye’de yüz-
lerce kamp var. Biz buralardan gelen 
ihtiyaca göre, talebe göre imkânları-

“ VİCDANLARIN HAREKETE GEÇMESİ İÇİN 
FELAKETE Mİ İHTİYAÇ VAR?”

İnsani Yardım ve Sosyal Hizmetler Koordinatörü Serdar Eryılmaz ile röportaj:

Röportaj: Abdullah Güner, İlyas Ceyhan
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mız el verdiği kadarıyla un yüklü tır-
ları bölgeye gönderiyoruz. Bunlarla 
fırınlarda Suriye ekmekleri yapılıyor 
ve çadırlardaki insanlara dağıtılıyor. 
Bölgede düzenli olarak yaptığımız 
gıda yardımları yanında özellikle sa-
vaştan psikolojik olarak en çok etki-
lenen çocuklar için oyuncak önemli 
bir ihtiyaç. Kimse bunu bir ihtiyaç 
olarak görmüyor veya zikretmiyor. 
Mart ayının son haftası İdlib’e gittiği-
mizde kamplardaki çocuklara oyun-
cak dağıttık. Oyuncakları almak için 
heyecanlanmalarını ve gözlerindeki 
parıltıyı görmenizi isterdim. Baktı-
ğınız zaman erzak paketi yanında 
maddi değeri düşük bir şey oyun-
cak. En büyük ihtiyaç bu anlamda 
onların moral ve motivasyonlarını 
yükseltecek, psikolojilerini düzelte-
cek şeyler sunmak. Savaşta zanne-
diliyor ki yemek içmek en büyük ih-
tiyaç. Aslında onların en çok morale 
ihtiyaçları var. Teselli edici küçük bir 
ikram ve onlarla yaptığınız sohbet 
daha tesirli oluyor.

-İçerik olarak başka ne tür 
yardımlar var?

-Kamp ve köylerde yaptığımız gıda 
yardımında yeni bir konsepte gittik. 
Mevcut erzak paketinden daha kü-
çük erzak paketleri dağıtmaya baş-

ladık. İçinde her birinden ikişer adet 
olmak üzere nohut, tas kebabı, sar-
ma, yeşil fasulye, balık gibi tüketimi 
daha pratik olan konserve yiyecek-
lerin olduğu gıda kolileri vermeye 
başladık. Özellikle onların kültür 
olarak daha çok tükettiği ürünleri 
koyduk paketlere. Tabi, her yardım 
kuruluşunun genelde benzer içerik-
te yardım paketleri var ama biz bu 
şekilde yaparak klasiğin dışına çıktık. 
En azından çadırdaki nüfusa göre 
kendilerine 4-5 gün yetecek miktar-
da farklı bir yiyecek yeme imkanları 
oldu bu şekilde. Hastalanmamaları 
ve vitamin alabilmeleri için farklı yi-
yecekler yemeleri gerekiyor. Biz de 
bunu sağlamış oluyoruz. Gücümüz 
yettiği, imkanlarımız elverdiği ölçü-
de yardımcı olmaya çalışıyoruz ama 
baktığınız zaman İdlib’te üç milyon, 
Azez ve Elbab’ta bir milyon mülteci 
var hepsine yetişmemiz zor. Yapılan 
yardımlar yetmiyor. Hatta bununla 
ilgili bölgede çok kullanılan bir söz 
de duyduk. Sınırdan öbür tarafa bir 
elma atsanız bir ihtiyaç sahibine dü-
şer diye. Burada parantez içinde bir 
serzenişte de bulunmak istiyorum. 
Yardım kampanyası başlatmak ve 
kamplarda zor şartlar altında ya-
şayan bu insanları hatırlamak için 
kimyasal saldırı gibi infial uyandı-

racak bir şey olmasını bekliyoruz. 
Örneğin 2016 Aralık ayında Ha-
lep’teki saldırılar sonrası başlayan 
tahliyelerde insanlar İdlib’e yerleşti. 
Yani toplu kıyım olduğu zaman bi-
zim gündemimize düşüyor yardım 
meselesi. Tabi, hemen o dönemde 
muazzam bir yardım kampanya-
sı başlatıldı. Bölgede deposu olan 
yardım kuruluşları gelen yardımları 
geri çevirmemek için ikinci üçüncü 
depoyu kiraladılar. Bu şekilde yük-
lenme sonucu ihtiyaç fazlası yardım 
malzemesi toplanmış oluyor. İdlib 
kimyasal saldırısı sonrası tekrar gün-
dem oldu. Saldırı sonrası müthiş bir 
şekilde ilaç toplanmaya başlandı. 
Ama buradaki hastaneleri gezdiği-
mizde saldırı öncesinde de ilaca ve 
sağlık teçhizatına ihtiyaç olduğunu 
gördük. Yani ilaç her zaman ihtiyaç 
burada. Suriye’nin gündem olması 
için illa ki bir olayın olması gerek-
miyor. Aslında tüm hayırseverler 
bir saldırı olmasını beklemeden bu 
yılki zekâtımdan, infakımdan Suriye 
için şu kadar ayıracağım dese daha 
güzel olur.

Gıda yardımı dışında sağlık ala-
nında da yardımlar yapıyoruz. Bir 
doktor grubumuz var. Gönüllü Türk 
doktorlar kamplara gidip hastaları 
muayene ediyor. Bize çok dokunan 
bir şey söylediler. Bir günde yaklaşık 
yüz çocuk muayene etmişler. Hep-
sinde de hemen hemen aynı hastalık 
tespit edilmiş. Kanlarında tespit edi-
len bir değerden bahsettiler. Çok 
düşük çıktığını söylediler bu değer-
lerin. Bunun da ilacının hap veya şu-
rup değil et olduğunu söylediler. Bu 
çocuklar eğer bir başparmağın ucu 
kadar et yemiş olsalar kan değerle-
ri normal çıkardı ve hasta olmazdı 
dediler. Bu çocuklar kaç aydır et ye-
memiş. Dolayısıyla burada asıl ihti-
yaç kurban kestirmek olabilir. Bunu 
öğrendiğimizden beri her gittiğimiz-
de orada kurban kestiriyoruz.
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-Hüdayi Vakfı, son birkaç 
yıldır kuraklık nedeniyle mil-
yonlarca insanın yaşam savaşı 
verdiği Somali için yardım se-
ferberliği başlattı. Somali’ye 
gönderilecek yardımlarla ilgili 
bilgi alabilir miyiz?

-“Kuraklık- Doğu Afrika” başlığıy-
la ayrı bir yardım kampanyası daha 
başlattık. Kuraklığın en çok hisse-
dildiği ve ölüm haberlerinin geldiği 
ülke daha ziyade Somali olduğu için 
enerjimizi buraya yoğunlaştırıyoruz. 
Gelecek olan bağışlarla Somali’de 
de erzak paketleri dağıtıp su kuyuları 
açacağız. Somali ve Doğu Afrika şartlı 
gelen bağışları buralarda değerlendi-
receğiz. Ayrıca 90 TL’lik erzak paketi 
bağışlarını hem Somali için, hem İs-
tanbul’daki ihtiyaç sahipleri için hem 
de Suriye’deki kamplarda ve köylerde 
dağıtılmak üzere değerlendireceğiz. 

Malum 2011 yılında Somali’de cid-
di bir kuraklık yaşandı. Türkiye çok 
ciddi bir duyarlılık gösterdi o zaman. 
Hemen hemen 6-7 yılda bir Doğu 
Afrika ülkelerinde büyük kuraklık 
yaşanıyor. Somali’de açlık, susuzluk 
ve kolera nedeniyle toplu ölüm ha-
berleri geliyor. Bölgede doğru bir 
lokasyon seçip acilen su kuyuları 
açılması lazım. Diğer Afrika ülkele-
rinde açılan basma tulumbalı küçük 
kuyular yerine burada en az 3-4 kö-

yün istifade edebileceği büyüklükte, 
su depoları olan ve sürekli su çeken, 
elektrikle veya güneş enerjisiyle ça-
lışan büyük kuyular açılması gereki-
yor. Bunların maliyetleri 70 bin ila 
250 bin dolar arasında değişiyor. Biz 
de bununla ilgili bir bağış çalışması 
başlattık. Dileyen bu büyük kuyu-
ların açılması için oluşturulan ortak 
yardım hesabına en az 4 bin dolar 
olmak üzere bağış yapabilecek. 

Gıda yardımı olarak da onların is-
teyeceği ürünleri temin edip gemiyle 
bölgeye ulaştıracağız. Ayrıca orada da 
alımlar yapıp dağıtımını sağlayacağız.

-İhtiyaç sahiplerinin ve onla-
ra yapılacak yardımların tespi-
tinde nasıl bir yol izliyorsunuz?

-Gitmediğiniz yerde bir başkasının 
sözüyle aslında tam ihtiyaç tespiti 
doğru yapılamıyor. Bölgedeki halkın 
kanaati bile olsa sizin gidip orada bir 
iki gün belki bir hafta kalıp kendiniz 
teşhisi koymanız daha doğru. Ör-
neğin Somali’yi ele alırsak gittiğimiz 
için ihtiyaçları biliyoruz. Orada bu-
lunanlarla sürekli temas halindeyiz. 
Suriye’ye zaten sürekli gidip geliyo-
ruz. Mesela dağıtmaya başladığımız 
konserve meselesi bizim sürekli gi-
dip gelerek gözlemlerimiz sonucu, 
fikir teatisi ve istişare sonucu karar 
verdiğimiz bir şey. Yoksa oradakile-
re sorsanız gıda paketi gönderin de 
ne olursa olsun deniyor. İstanbul’da 
yardım yaptığımız ailelerin ihtiyaç-
larını da aynı şekilde evlerine gidip 
tahkikat sonucu, yerinde gözlemle-
yerek tespit ediyoruz. Sadece erzak 
veya ayni yardım yapmıyoruz. Eği-
tim yardımı ve dul, yetim ailelere de 
nakdi yardım yapıyoruz. Genel ola-
rak yaptığımız yardımlar ve çalışma 
prensibimiz bu şekilde.

-Çok teşekkür ediyoruz ver-
diğiniz bilgiler için.
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SOMALİ’DEKİ KURAKLIK İÇİN

YARDIM SEFERBERLİĞİ

  2011 yılında yaşanan kuraklıkta 
tüm dünyanın unuttuğu bir dönemde 
Somali’ye yardımlarını ulaştıran ve her 
zaman mazlumun yanında olmayı dînî 
ve insanî bir vecîbe bilen, necip mil-
letimizin bağışlarını emanet bilip başta 
ülkemiz olmak üzere dünyanın birçok 
bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine hassa-
siyetle ulaştıran Hüdayi Vakfı, Somali 
başta olmak üzere Doğu Afrika ülke-

lerindeki mazlum kardeşlerimiz için 
tekrar yardım seferberliği başlattı.

 Son altı yılın en büyük kuraklık fe-
laketinin yaşandığı, hemen hemen her 
gün onlarca insanın ölüm haberlerinin 
geldiği bu bölgeye yönelik yardımlar 
için “KURAKLIK (DOĞU AF-
RİKA)” başlığıyla özel bir bağış kam-
panyası yürütülmektedir.

Doğu Afrika ülkelerinden  10 mil-

yon nüfuslu Somali’de Birleşmiş Mil-
letlerin açıklamasına göre 6,2 milyon 
kişinin hayatını tehdit eden büyük 
bir insani kriz yaşanıyor. 2011 yılında 
yaşanan ölümcül kuraklık sonrasında 
Somali’de 250 bin insan hayatını kay-
betmiş, Kenya ve Etiyopya gibi ülke-
lere kitlesel göçler yaşanmıştı. Henüz 
2011 krizinin yaraları tam manasıyla 
sarılamamışken maalesef bölge yeni 
bir açlık ve susuzluk felaketinin eşiğin-
de. Uzun süre yağmurun yağmadığı, 
nehirlerin kuruduğu ülkede kitlesel 
ölümlerin yaşanması söz konusu. 
Kuraklık nedeniyle 3 milyon insanın 
köylerden şehir merkezlerine iç göçe 
mecbur kaldığı Somali’de yaklaşık 
100 bin çocuk açlık sınırının altında 
yaşıyor. Kuraklığa bağlı olarak ülkede; 
suya, gıda maddelerine ve susuzluk-
tan kaynaklı kolera nedeniyle de ilaca 
acil ihtiyaç vardır.

 Hüdayi Vakfı olarak hayırsever mil-
letimizi bu bölgelerdeki mazlum ve 
mağdur kardeşlerimize tekrar el uzat-
maya ve yaralarını beraber sarmaya 
davet ediyoruz.
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SURİYE – İDLİB’TEKİ ÇOCUKLARA 

EN ANLAMLI HEDİYE
Suriye’deki mağdur ve muhtaçlara 

yönelik yardımlarımız devam ediyor.
Suriye’nin İdlib, Halep, Azez gibi 

şehirlerindeki köylere, kamplara, 
terk edilmiş binalara sığınan mağdur-
lara yaptığı yardımlara hız kesmeden 
devam eden Vakfımız, rutin olarak 
gönderdiği un, gıda paketleri ve te-
mizlik malzemelerinin yanı sıra bu 
kez de, farklı oyuncaklardan oluşan 
yardım paketlerini Suriye’nin İdlib’e 
bağlı köylerine götürerek dağıtımını 
sağladı.

Özellikle şehit ve yetim ailelerin 
bulunduğu kamplarda ve köylerde, 
zor şartlar içerisinde yaşam mücade-
lesi veren savaş mağdurlarına dağıtı-
lan yardımlar, önümüzdeki günlerde 
tekrar bölgeye ulaştırılmaya devam 
edecek.

Yardımların bölgeye ulaştırılmasına 
eşlik eden İnsani Yardım ve Sosyal 
Hizmetler Koordinatörlüğü yetkilile-
rinin bölgeden izlenimleri:

“Cilvegöz sınır kapısından geçerek 
takriben 55-60 km uzaklıkta bulunan 
İdlib’e doğru yola koyulduk. İdlib’in 
civar köylerinde bulunan savaş mağ-
durlarına gıda kolilerini ve temizlik 
malzemelerini ulaştırdık. Savaşın en 
masum mağdurları olan çocukları 
dağıttığımız oyuncaklarla az da olsa 
mutlu etmeye çalıştık.”

“Suriyeliler savaşıyor. Her an başla-
rına düşebilecek bir bombanın korku 
ve endişesiyle gökyüzünden gelen 
uçak seslerini dinliyorlar. Gittiğimiz 
köy Şam’daki saldırılardan kaçanların 
sığınmak zorunda kaldıkları bir köy. 
Harap olmuş, yıkık dökük binalarda 
oturan insanlar ayda bir gelen yardımı 
kendi aralarında oluşturdukları sıraya 
göre paylaşıyorlar. İnsanlar iç savaşın 

çaresizliğinde bekliyorlar, imkânı olan 
iş bulabilirse çalışıyor, tarım ve hay-
vancılıkla geçinmek ya da şehrin belli 
bölgelerinde kalan eski fabrikalarda 
çalışmak dışında iş olarak çok fazla 
seçenekleri yok. Burada öncelikli ola-
rak gıda ve temizlik malzemelerine 
acil olarak ihtiyaç var. 

“Konuştuğumuz insanların hepsi 
Türkiye’ye olan sevgilerinden ve du-
alarından bahsetti. Bunu tekrar duy-
mak çok güzel bir duyguydu. Kendi 
evimizden yüzlerce kilometre öteye 
hayırsever kardeşlerimizin yardımla-
rını ulaştırmada vesile olmak, edilen 
dualarda hissedar olmak insanı mutlu 
ediyor. Dağıtacağımız yardım paket-
lerini gördüklerinde bizi büyük bir se-
vinçle karşıladılar, yüzlerindeki mut-
luluk gözlerinden okunabiliyordu. 
Bütün yokluklarına ve kısıtlı imkânla-
rına rağmen misafirperver olmaları, 
ikramda bulunmaları isar ruhunu ta-
şıdıklarını, Türkiye’ye olan muhabbet 
ve teveccühlerini gösteriyordu.”

“Özellikle kırgın, yorgun, ezilmiş ve 
acıyı gözlerinde hissettiğimiz çocuk-
ların oyuncak dağıtımındaki sevinç 
ve heyecanları bu hizmetin ne kadar 
elzem ve önemli olduğunu bizlere 

tekrar hatırlattı. Belki de en anlamlı, 
en duyguları anları bu esnada yaşa-
dık. Oyuncağı almak için çığlık atan 
ve gözleri parlayan bu çocuklara en 
güzel hediyeyi -oyuncağı- verirken 
hem güldük hem ağladık. Aslında ve-
rilen hediyenin ülkemizdeki çocuklar 
için bir kıymeti yoktur, neye sevindik-
lerini, bu kadar küçük bir hediyenin 
onları ne denli mutlu ettiğini görünce 
hakikaten duygulanıyor insan..”
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Bir niyet yola çıkar, İstanbul’dan, 
Anadolu’dan.. 

Mübârek ecdâdımızın ayak bastı-
ğı, selâmını saldığı diyarlara, dünya-
nın dört bir yanına doğru, hâlis bir 
niyet, yola çıkar..

Gönül çıkınında taşınır o. Doğu-
dan ve batıdan, kuzeyden ve güney-
den azık eklenir içine.

Meccânen ele geçen tüm emâ-
netlerin şükür libasıdır o.

Doğunun en uzağında bir mesci-
de serilen sergiden, batının en batı-
sındaki bir dosta ulaştırılan dergiye 
kadar, hudut tanımayan bir hattı 
vardır bu niyetin..

Sofrasına et konulan garip, yaş-
lı bir Balkanlı ile, avucuna şeker 
doldurulan Afrikalı bir çocuğu de-
de-torunmuş gibi bildirir, ona göre 
sevdirir..

Kafkaslar’ın, Sibirya’nın  sert so-
ğuğundan, Arap diyarlarının kavuru-
cu sıcağından, Avrupa’nın yağmuru, 
Afrika’nın kuraklığından, batının 
rüzgârları, doğunun fırtına ve kasır-
galarından, Anadolu’nun karından, 
kışından, ilkbaharından devşirme 
bir gönül iklimini serer sofralara bu 
hâlis niyet. Kokar da kokar gonca 
gül gibi; her hikmet lokmasında, tadı 
gönülde kalır.

Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı…

Şu dört kelimeden müteşekkil gö-
nül meskeninin hâne halkı, bugün, 

dünyanın önünde, hakikatin arka-
sında koşuşturup duruyor.

Onların kalpleri, ‘bir nimetin şük-
rünün, ancak, o nimeti elde ede-
meyen insanlara ulaştırmak ile edâ 
edilebileceği’nin idrâkinde atıyor.

Kimi yerde erzak taşıyorlar, yok-
luktan, menü kelimesinin anlamını 
dahî bilmeyen, kurumuş tenlerin 
harap olmuş evlerine..

Kimi yerde, et dağıtıyorlar, sene-
de bir, et yemek için o vakti bekle-
yen ve bir vakıf  gönüllüsü şahsında, 
Türkiye’ye uzanmış ellere.

Kimi yerde kıyafet, kimi yerde 
oyuncak, kimi yerde kitap, dergi, 
kimi yerde sağlık hizmetleri, kimi 
yerde eğitim ile insanların gönül 
yurtlarına baharların gelmesine 
vesîle oluyorlar.

Kalplere hikmet ve hakîkat to-
humları ekiyor, yeryüzüne mescit-
ler, camiler, okullar, medreseler, 
Kur’an kursları, yetimhâneler, aş 
evleri, kültür merkezleri, su kuyuları 
dikiyorlar..

Hakk’a kulluğun, Rasûlullah’a 
ümmetliğin, İslam coğrafyasına kar-
deşliğin, dünyâ halklarına insanlığın 
arz ve gayreti içerisinde, mü’min 
şahsiyetinin, diyarlardan diyarlara 
nakliyeciliğini yapan gönül erlerinin, 
bitmek tükenmek bilmeyen azığıdır, 
bu niyet.

Öksüze anne, yetime baba olma-

nın, dertliye devâ, hastaya şifâ, mağ-
dura imkân, yurtsuza mekân bulma-
nın şuurunda tükettirir nefesleri..

30 yılı aşkın bir süredir, çığlık olup 
arşa yükselen her imdâda yetişme 
gayretindeki Hüdâyi’ye, ve Hüdâyi 
gönüllülerine selâm olsun!...

Selâm olsun, bu hâlis niyeti, son 
nefesine kadar taşıyıp, onu sadaka-i 
câriyeleri ve sâlih amellerine çıkın 
eyleyecek gönül erlerine, selâm ol-
sun!

Halit Yasir Özoğul, 

ACAMAS - Kamerun 
Yardımlaşma ve Dayanışma 

Derneği Başkanı.

HÜDÂYİ GÖNÜLLÜLERİNE

KAMERUN’DAN SELAM OLSUN..

HÂLİS NİYETİN KUTLU YOLCULARI
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Nüfûsunun %35’i Müslüman olan 
Uganda’da bulunan partner kurulu-
şumuz Dayanışma ve Yardım Vakfı 
-SENA, insani ve sosyal yardım pro-
jeleri ve din hizmetleri noktasında 
Uganda’nın maddi ve manevi kalkın-
masına yardımcı oluyor. Vakfımızın 
bu ülkede son aylarda gerçekleştirdi-
ği bazı projelerle ilgili bilgi almak için 
SENA koordinatörü Hüseyin Belet 
Bey’le kısa bir röportaj gerçekleştir-
dik.

-Öncelikle Hüdayi Vakfının 
buradaki çalışmalarından kısa-
ca bahseder misiniz?

-2010 yılından bu yana ailemle 
birlikte Uganda’dayım. Burada erzak 
yardımlarımız, adak kurban projele-
rimiz, su kuyusu, cami, mescit, kültür 
merkezi, yetimhane inşaatları pro-
jelerimizle birlikte öncelikle eğitim 

alanında çalışmalarımıza başladık. 
Çünkü sorunların kaynağı eğitim. Eği-
timi çözersek fakirliği de çözeriz diye 
düşündük. Ülkedeki eğitimciler ve 
kanaat önderleriyle bir araya geldik 
neler yapabileceğimizi istişare ettik. 
“Gücümüz kadarından sorumluyuz” 
düşüncesiyle eğitim dışında neler ya-
pabiliriz diye bölgeyi gezdik. Burada 
her alanda çok ihtiyaç var. Dünyanın 
birçok yerinde olduğu gibi burada da 
Müslümanların birlik olamamaların-
dan, onları bir arada tutan güçlü bir 
kurumlarının olamayışından ve mad-
di imkânsızlıklarından kaynaklı sorun-
ları var. Müslümanlar Hristiyanlara 
göre daha fakir. Devlet yönetiminde, 
bürokraside Müslümanlar çok güçlü 
değil maalesef. Hristiyanların kilisele-
ri ve eğitim kurumları daha ihtişamlı, 
daha modern iken Müslümanların 

camileri ve okulları bakımsız bir hal-
de. Mevcut camilerde nitelikli imam 
açığı var. Müslümanlara asgari anlam-
da dinlerini öğretecek ve rehberlik 
edecek önderleri yok. Basit ilmihal 
bilgilerine, nikâh gibi, kurban nasıl 
kesilir gibi dini muamelata tam vakıf  
olmadıklarını gördük. Burada şu tes-
piti yapabiliriz: İnsanlar İslam’a karşı 
oldukları için değil İslam ile buluşa-
madıkları için Müslüman değiller. Bu 
alandaki eksikliği gidermek amacıyla 
camiler, mescitler, kültür merkez-
leri ve yetimhaneler inşa ediyoruz. 
“İmamsız köy kalmasın” adıyla bir 
çalışma başlattık.

-Son dönemlerde Afrika’ya 
yönelik Türkiye’de artan bir 
ilgi var, özellikle gençlere yö-
nelik bu kıtayla ilgili devlet teş-
vikli farklı projeler var, ama bir 
yandan da hala korkuları olup 
uzak duranlar var. Sizin göz-
lemleriniz, tavsiyeleriniz ne-
ler?  Hem gitmek isteyenlere 
hem de endişesi olanlara yöne-
lik neler söylersiniz?

-Türkiye olarak ülkemizde geçmiş 
yıllarda yaşanan kısır tartışmalar ve 
kendi iç sorunlarımız nedeniyle Af-
rika’yla ilgilenmekte gecikmişiz. Bu-
raya geldikten sonra insanların bize 
Osmanlı’nın torunları gözüyle bakıp 
büyük umut bağladıklarını gördük. 
Hatta bu manada “Siz Osmanlı’dan 

“Gençler Medeni Cesaretlerini Toplayıp 
Afrika’ya Gelmeli

Ömürlerinin Zekatı Niyetiyle 
Hizmet Kervanına Katılmalı”

Uganda Sena Vakfı Koordinatörü Hüseyin Belet ile röportaj:
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sonra çok sessiz kaldınız.” diyerek 
serzenişte bulunanlar da oldu. Maz-
lum kıta Afrika’nın yeraltı ve yerüstü 
kaynaklarını sömüren egemen güç-
ler, bizim bu kıtayla ilgimizi engelle-
mek için bugüne kadar medyada ve 
sinemada hep savaşların ve hastalık-
ların, yamyamların olduğu bir coğ-
rafya algısı yaymaya çalıştılar. Haliyle 
bizim insanımızın gözü korkutulmuş. 
Örnek vermek gerekirse 2015’te 

Batı Afrika’da ebola virüsü ortaya 
çıktı. O yıl Türkiye’den gelen misafir-
lerimiz azaldı. İnşaat yapıyoruz Türki-
ye’den usta getirmemiz lazım orada 
ebola var gelemeyiz deyip gelmedi-
ler, biz burada yaşıyoruz korkmayın 
dedik ama ikna edemedik. Hâlbuki 
Batı Afrika ile Doğu Afrika’da bulu-
nan Uganda arasında 3500 km mesa-
fe var. Uganda’nın en ücra köylerine, 
dağ başı diyebileceğimiz en tehlikeli 

bölgelerine gittiğimizde genç bayan 
misyonerleri sırtlarında çantalarıyla 
batıl davaları için koşturduklarını gör-
dük. O nedenle özellikle üniversite 
mezunu gençlere tavsiyemiz medeni 
cesaretlerini toplasınlar korkmasın-
lar, Afrika’ya mutlaka gelip ömürleri-
nin zekatı olarak bu hizmet kervanına 
katılsınlar. Dili problem etmesinler 
zamanla öğreniliyor. Afrika büyük bir 
tecrübe, ufkunuz genişliyor, ülkenizin 
kıymetini, büyüklüğünü anlıyorsunuz. 
Ayrıca yokluğu, mahrumiyeti gören 
varlığın kıymetini anlıyor.

-Son dönemde hayata ge-
çirdiğiniz ne tür projeler var, 
bunlardan biraz bahsedebilir 
misiniz?

- Şazeli Hafızlık Kursumuz var. 
Yaklaşık  100  öğrencimiz eğitim gö-
rüyor. Partner kuruluş Hüdayi Vakfı-
mızın ve Türkiye’deki hayırsever kar-
deşlerimizin destekleriyle bu kursun 
eksiklerini ve ihtiyaçlarını giderdik. 
Kursta ek sınıflar yaptık, yemekhane-
sini tamamladık. Yaklaşık 11-12 mil-
yon Müslümanın bulunduğu Ugan-
da’da Müslümanlara yönelik okul az 
olduğu için mecburen Hristiyanların 
okullarına gitmek zorunda kalıyorlar. 
Bu alandaki boşluğu doldurmak için 
çalışmalarımız devam ediyor. Eğitim 
kurumları inşası yanında yerel dilde, 
İngilizce ve Arapça olan dini kitap 
dağıtım hizmetlerimiz var. Yaklaşık 
730 kız öğrencimize dikiş-nakış kur-
su verdiğimiz atölyemiz var. Burada 
iş ve meslek öğretiyoruz.

Bunların dışında  geçtiğimiz 
Mart  ayında Üsküdar Tenzile Er-
doğan Kız Anadolu  İmam Hatip  Li-
sesi  öğrencilerinin harçlıklarından 
biriktirerek buradaki fakir köylülere 
verilmek üzere süt ineği bağışı oldu. 
Bizim buradaki projelerimizle maddi 
manevi destekte bulunan tüm kar-
deşlerimize sizin aracılığınızla teşek-
kür etmek istiyorum. Allah kabul 
etsin.

-Âmin
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Bu projelerden bazıları şu şekilde: 

1. 100 Öğrencinin eğitim gördüğü Saha-
fe Kuran Kursu’nda binasında tadilat 
gerçekleştirildi. Ek yatakhane yapıldı. 
Talebelerin ihtiyaçları karşılandı.

2. Türkiye’deki hayırsever kardeşlerimi-
zin bağışladığı 75 hisse adak ve nafile 
kurban kesilerek yetimhanemize ve 
ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

3. Vakfımızın daha önce açtığı bazı su ku-
yuları tamir edilerek tekrar kullanıma 
sunuldu.

4. Misyonerlerin yoğun çalıştığı Veddül-
beşir bölgesinde 100 öğrenciye yöne-
lik yaz Kuran Kursu çalışması başlatıldı.

5. Haşabe Nur-u Osmaniye Eğitim Külli-
yesinde 100 örgün 100 yaygın olmak 
üzere 200 öğrenciye yönelik yaz Kuran 
Kursu başlatıldı.

6. Sene içinde yaygın eğitim halkalarında 
eğitim alan 1.000 talebeye piknik orga-
nizasyonu yapıldı.

7. Hartum ve Kuran-ı Kerim Üniversi-
telerinde Erkam Kitap Standı açılarak 
şeref başkanımız muhterem Osman 
Nuri Topbaş Hocaefendi’nin eserleri 
ve vakfımızın çalışmaları üniversite öğ-
rencilerine tanıtıldı.

8. İhya Şebnem Bayan Kültür Merkezi 
yeni binasında hizmet vermeye başladı.

SUDAN’DA 

HİZMETLERİMİZ DEVAM EDİYOR
DİNİ EĞİTİM VE İNSANİ YARDIM

Sudan’da bulunan partner kuruluşumuz AL-İHYAA derneği aracılığıyla Ocak-Şubat-Mart aylarında bir dizi proje hayata 
geçirildi. 
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YURTİÇİ VE YURTDIŞI ADAK KURBAN BAĞIŞLARI  İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILDI

Hüdâyi Vakfı, hayırseverlerin ba-
ğışladığı yurtiçi adak, akika, nafile 
kurbanların kesiminde haftanın yedi 
günü Üsküdar merkezimizde hiz-
met vermektedir. Bağış sahiplerinin 
bizzat yerinde görerek ve vekâletle-

ri alınarak kesilen kurbanların etleri 
İstanbul’da ihtiyaç sahiplerine dağı-
tılmaktadır.

Yurtdışı adak, akika ve nafile kur-
ban kesim hizmetleri ise vakfımızın 
faaliyet gösterdiği ülkelerde vazifeli 
Hüdayi gönüldaşlarının başında bu-
lunduğu partner kuruluşlar aracılı-
ğıyla yerine getirilmektedir.

Ocak, Şubat, Mart aylarında 
yurtdışı için bağışlanan kurbanlar 
Afganistan, Burkina Faso, Kamerun, 
Mali, Nijer, Uganda, Tanzanya gibi 
ülkelerde projelendirmeleri yapı-

larak toplu hisseler halinde kurban 
sahiplerinin isimleri bizzat okunmak 
suretiyle kesilerek aşevlerine, ihti-
yaç sahibi ailelere, yetimlere, Kur’an 
kursları, medrese ve imam-hatip 
okullarında okuyan öğrencilere da-
ğıtıldı.

NİJER’DE KUR’AN TALEBELERİNE 

HEDİYELER TAKDİM EDİLDİ
Hüdayi Vakfı partner kuruluş Ong 

Assama Vakfı ile beraber Dünya’nın 
en fakir ülkelerinden Nijer’in gelişmesi 
ve kalkınması için bu ülkedeki eğitim, 
insanî ve sosyal yardım projelerine de-
vam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında 
Nijer’de Makaranta (mahalle mekte-
bi) şeklinde açılışı gerçekleştirilen bir 
kurs yeni yıl itibariyle Kuran Kursuna 

dönüştürüldü. Kursta öğleden önce 
45, öğleden sonra 75 olmak üzere 
toplamda 120 bayan eğitim-öğretim 
görmektedir. Başkent Niamey’deki 
Kız Kuran Kursunda Kuran-ı Kerim’in 
yanı sıra Hadis, Fıkıh, Tefsir, Siyer, Ev 
Ekonomisi (makine dikişi, nakış, çeşit-
li el işleri) gibi dersler de verilmekte 
böylece ev ekonomisine de katkıda 

bulunmaları sağlanmaktadır.

Nüfusunun ancak %15’inin okuma 
yazma bildiği Nijer’deki eğitim ku-
rumlarımızdan Mevlana Celaleddin 
Rumi lisesinde ise “40 Hadis Ezber-
leme” yarışmasında dereceye giren 
ve Kuran-ı Kerime geçen öğrencilere 
Kur’an, dini kitap ve çeşitli hediyeler 
takdim edildi. 

HÜDÂYÎ  BÜLTENİ  RAMAZAN 1438 / 2017 15



Hüdâyi Vakfı, İstanbul’da ihtiyaç 
sahibi ailelere, başta Suriye’li olmak 
üzere farklı coğrafyalardan ülkemize 
gelen muhacir kardeşlerimize her ay 
düzenli olarak erzak paketi yardımı 
yapıyor. İslam ve İhsan haber sitesi, 
Vakfın İnsani Yardım ve Sosyal Hiz-
metler Koordinatörlüğü ekipleriyle 
beraber Sancaktepe’de yardım yapı-
lan iki Suriye’li ailenin evlerine misafir 
oldu ve neler yaşadıklarını dinledi.

HALAF MUHSİN SELAME

Selame ailesi bir evde 8 kişi yaşıyor. 
Babaanne Sabha Ali, Sabha’nın ab-
lası Şemse,   Sabha’nın oğlu Halaf 
Selame, Halaf Selame’nin eşi Hi-
yem Hamid ve 4 çocukları Ömer 
(10), Abdullah (9), Büşra (6), Ali 
(3). Halaf Selame, Suriye’deyken inşa-
atta çalışıyormuş. Babası ihvan-ı müs-
limin üyesi olduğu gerekçesiyle kırk 
yıl rejim tarafından hapiste tutulmuş 

ve sonra idam edilmiş. Selame ailesi 
2015 yılında Türkiye’ye gelmiş. Evin 
reisi Halaf Selame Suriye’deki savaş-
ta başından vurulunca vücudunun sol 
tarafı felç olmuş. Önce Urfa’daki bir 
hastanede tedavi görmüş ve iyileşince 
ailesiyle birlikte İstanbul’a gelmiş. Sol 
kolunu ve bacağını rahat kullanamıyor, 
bu yüzden de herhangi bir işte çalışa-
mıyor. Hâliyle evin geçimini anne üst-
lenmiş durumda. Anne Hiyem Hamid 
bir tekstil atölyesinde çalışıyor, aylık 
kazancı 500 lira. Evin kirası da zaten 
500 lira. Yani aylık kazançları ancak 
evin kirasını karşılamaya yetiyor. 

NEYE İHTİYAÇLARI VAR?

Hüdayi Vakfı’ndan gelen erzak koli-
siyle ailelerin mutfak masraflarına kat-
kıda bulunuluyor. Bu durumda olan 
aileler vakıftan, komşularından bir 
yardım geldiğinde çok kıymetli ve bü-
yük bir hediye almış kadar oluyorlar.

Evlerine misafir olduğumuz bu Su-
riyeli ailenin evi perişan durumda. 
Ne oturabilecekleri kanepeleri; ne 
yatacakları yatakları var. Yerdeki min-
derlere oturuyorlar. Çocuklar okula 
gidemiyor. Çünkü okula gidebilmeleri 
için üstlerine giyebilecekleri kıyafetle-
re ihtiyaçları var. Ayakkabıları olma-
dığı için çıplak ayakla dışarıda oyun 
oynuyorlar. Hatta bu yüzden çocuk-
lardan birinin ayağı bisiklet zincirine 
takılmış ve ciddi yara almış. İmkânsız-
lıktan hastaneye gidememişler. Çocu-
ğun ayağı enfeksiyon tehlikesiyle karşı 
karşıya. Hangi hastaneye gideceklerini 
bilmiyorlar, çaresizce evlerinde oturu-
yorlar. 

NE YER NE İÇERLER?

İhtiyaçlarını tespit amacıyla buz-
dolabını açıp bakıyoruz. Dolapta bir 
koli yumurta, bir tabak zeytin, reçel, 
krem peynir ve salça vardı. Buzdolabı 
ve çamaşır makinası arızalıydı. “Neye 
ihtiyacınız var?” diye sorduğumuzda 
öncelikle buzdolabı ve çamaşır maki-
nasına ihtiyaçları olduğunu söylüyor-
lar. Kiralarını zamanında ödüyorlar, 
ancak ev sahibinin kiraya yakında zam 
yapacağını söylediler. Ev sahibi kira-
yı 600-700 lira yapmak istiyormuş. 
“Ödeyemeyecekseniz bir ay içinde 
çıkın” demiş. Ne yapacaklarını bilmi-
yorlar. Maddi olarak ciddi anlamda 
desteğe ihtiyaçları var.

NE YAPABİLİRİZ?

Bizden öncelikle maddî sonra ma-
nevi yardım bekliyorlar. Bugün yanı 
başımızda yaşayan Suriyeli ailelerin 
yaralarını sarma, onlara kardeşliğimizi 

TÜRKİYE’DEN ALLAH RAZI OLSUN 
MÜLTECİ OLARAK SOKAKTAYDIK
ŞİMDİ İYİ KÖTÜ BİR EVDE YAŞIYORUZ
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gösterme zamanı. Herkes kendi du-
rumuna özel yardım yapabilir: Kimi-
miz para verebilir, kimimiz çocuk kı-
yafeti ulaştırabilir, kimimiz çocukların 
ayakkabılarını temin edebilir, kimimiz 
evinde ziyaret edip onların gönüllerini 
alabilir, kimimiz çamaşır makinası ve 
buzdolabı götürebilir. 

ABBAS ALSALAMA AİLESİ-
NİN YAŞADIKLARI

İkinci olarak, Suriyeli Abbas Alsa-
lama’nın evine yardım kolisini teslim 
etmek üzere hareket ettik. Gittiğimiz 
bu aile de Halaf Selame’nin kardeşi 
çıktı. 8 kişilik bir aile Alsalama ailesi. 
Suriye’de iken çiftçilik yapıyorlarmış. 
Evin reisi Abbas Alsalama (47) 
Suriye’deki savaşta yaralandığı için 
çalışamıyor. Evin hanımı ve bir çocuk-
ları çalışıyor. Bu şekilde geçinmeye 
çalışıyorlar. Çocukları Heysem (16), 
Hüseyin (14), Muhammed (13), 
Emel (10), Nur (5), Fatima (2) 
okula gidemiyorlar.

Kaldıkları eve 500 lira kira veriyor-
lar. Evlerindeki buzdolabı arızalı, ev 
sahibinden emanet aldıkları çamaşır 
makinası ise çalışmıyor. Acil olarak 

buzdolabına ve çamaşır makinasına 
ihtiyaçları var. Mutfaktaki ocağın ise 
yalnızca bir gözü çalışıyor, bunun da 
değişmesi gerekiyor. Ailenin ev eşya-
sına, nakdi desteğe, babanın çalışabi-
leceği bir işe ihtiyacı var. Çocukların 
okula gitmesi gerekiyor. Evde ne ya-
tak ne kanepe var. Zaten yerleri dar 
olduğu için kanepe ve yatak da koya-
mıyorlar.

Suriyeli aileler içinde durumu ger-
çekten zor olan; yaşadıklarının her 
biri ayrı bir dert olan ailelerden biriydi 
bu aile. Babanın eli sakat; hafif işlerde 
çalışabiliyor. Mesela son olarak bir su 
tesisatçısının yanında birkaç gün çalış-
mış. Böyle bazı günlük işlere gitmiş. 
Oğlu Heysem ve annesi Sabha tekstil 
atölyesinde ortacı olarak çalışıyorlar. 
Aylık toplam bin lira kazançları var.

Abbas Alsalama’ya “Neye ihtiyacı-
nız var?” diye sorduğumuzda en küçük 
kızı Fatima için süte ve beze ihtiyacı 
olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Türki-
ye’den Allah razı olsun. Mülteci olarak 
sokaktaydık. Şimdi bir evde yaşıyoruz. 
Ne isteyebilirim, fazla bir şey isteye-
mem” diyerek hâline şükrediyor.

“Üç Aylar İnfak Mevsiminde Yar-
dımlarınız Bereketlensin” çağrısıyla 
Suriyeli ihtiyaç sahibi aileler için yar-
dım kampanyası başlatan Hüdâyi 
Vakfı aracılığıyla siz de bir paket erzak 
bağışında bulunarak yurtiçi ve yurt-
dışında ihtiyaç sahiplerini, yetimleri, 
fakirleri ve öğrencileri sevindirebilir-
siniz.
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AFRİKA’DA YABANCI DİLLERDE

 KİTAP BAĞIŞLARIMIZ 
DEVAM EDİYOR

Vakfımız, 2017 yılının ilk 3 ayında 
Yurtdışı Eğitim ve Kültür Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü faaliyetleri kapsa-
mında Kamerun, Fildişi Sahili ve Bur-

kina Faso’da insanî yardım ve eğitim 
faaliyetleri yürüten muhtelif  dernek 
ve vakıflara İngilizce, Fransızca ve 
Arapça olmak üzere toplam 164.784 

adet kitap bağışında bulundu. 

Bu kapsamda, İslâmî ders kitapları, 
dergiler, çocuklara, kadınlara, İslâm’ı 
yeni öğrenenlere yönelik dînî içerikli 
eserler, adları geçen ülkelere gönde-
rilerek hem Afrika’daki din eğitimi fa-
aliyetlerine katkıda bulunulmuş, hem 
de Türkiye’nin bu sahadaki birikimi 
ve itidalli İslam anlayışı buralardaki 
kardeşlerimizle buluşturulmuş oldu. 
Kitap alacak imkânlardan yoksun olan 
bu insanlar kendilerine hediye edilen 
kitapları görünce çok mutlu oldular 
ve duygu dolu anlar yaşadılar.

Kitap bağışı için yardımda buluna-
rak bu türden faaliyetlere katkı sağ-
layan tüm bağışçılarına teşekkürü bir 
borç bilen Hüdâyi Vakfı, gelecekte de 
benzer taleplere cevap vermeye çalış-
ma gayretini sürdürecektir.

Afrikalı Öğrenciler’den İstanbul’da Gönüllü Hizmet
“Hüdayi Vakfı Eğitim ve Kültür Projesi” kap-
samında Afrika ülkeleri ağırlıklı olmak üzere 
dünyanın farklı coğrafyalarından gelen öğ-
renciler, İLAM Çamlıca merkezimizdeki Mi-
safir Öğrenciler Birimi’nde Türkçe ve İslami 
ilimler eğitimi almaktadır. Öğrenciler bir yıl 
süren eğitim yanında vakfımızın organizas-
yonuyla İstanbul’un ve Anadolu’nun tarihi ve 
kültürel mekânlarını gezerek Türkiye’yi daha 
yakından tanıma fırsatı bulmaktalar. Vakfımı-
zın insani yardım çalışmalarına gönüllü olarak 
katılan öğrenciler İstanbul’da ihtiyaç sahibi 
ailelere erzak paketi dağıtımına yardımcı ol-
dular. 
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Su Kuyusu Açılışları, Tamir ve Bakımları Devam Ediyor
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 hasta-
lıkları önlemek, su sıkıntısı nedeniyle 
kullanılamayan tarım alanlarına su 
temin etmek ve bölge insanının kal-
kınmasına destek olmak amaçlarıyla 
halihazırda Güney Asya ülkelerinden 
Afganistan ve Afrika ülkelerinden 
Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gana, Ka-
merun, Mali, Uganda, Somali, Sudan, 
Tanzanya gibi ülkelerde müslüman 
nüfusun ağırlıkta olduğu bölgelerde 
su kuyusu açma projeleri gerçekleş-
tirmektedir. 

Ocak-Şubat-Mart aylarında vakfımıza 
gelen bağışlarla Afganistan, Burkina 
Faso, Tanzanya, Mali, Somali, Uganda 
ve Kamerun’da onlarca yeni su kuyu-
sunun açılışı yapılmak üzere projelen-

dirilmesi yapıldı. 

Açılan kuyuların bakımları düzenli ola-
rak yapılmakta olup zaman içerisinde 
kuyularda meydana gelebilecek arıza 
ve tamir masrafları vakfımız tarafın-

dan karşılanmaktadır. Kuyu fiyatları 
ülkelere, açılacak bölgenin, zeminin 
durumuna ve kuyunun niteliğine göre 
değişmektedir.

Azerbaycan’da Şehit Aileleri, Mülteciler ve Engelliler Unutulmadı
Azerbaycan’da bulunan partner kuruluşumuz Gençliğe Yardım Fondu (Vakfı), Hüdayi vakfının da desteği ile “Ho-
calı Soykırımının 25. yıl dönümüne ilişkin Şehitlerimizi Anma Programı” düzenledi. Gençliğe Yardım Fondu (Vakfı) 
Başkanı Ahmet Tecim Bey programda Azerbaycan-Türkiye kardeşliği üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Ulusal 
ve yerel devlet erkanının ve Türkiye Bakü Büyü-
kelçiliği yetkililerinin de katıldığı program sonunda 
26.02.1992 tarihinde Ermeniler’in Hocalı köyünde 
gerçekleştirdiği soykırımda şehit düşen kardeşleri-
mizin yakınlarına gıda kolileri dağıtıldı.

Mülteci ve şehit ailelere gıda yardımı yapıldı 

“31 Mart 1918 Azerbaycanlıların Soykırım Günü”-
ne ilişkin Zengilan bölgesinde düzenlenen program 
sonrasında  150 kadar mülteci ve şehit ailesine gıda 
kolileri dağıtıldı.

Engelli vatandaşlara araba yardımları yapıl-
dı.

Tovuz ilçesinde yaşayan engelli ve sağlık imkanları 
kısıtlı vatandaşlara engelli arabaları dağıtıldı.

Şehit aileleri için Hayriye Kermesi yapıldı

Gençliğe Yardım Vakfı organizasyonu ile “Azerbaycan ve Türkiye Hanımlarının El İşleri Hayriye Kermesi” ismiyle 
her yıl geleneksel olarak hayır kermesi düzenleniyor. “Şehitlerimizin Çocukları Bize Emanettir”  projesine destek 
olunmak amacıyla düzenlenen kermese hükümet ve Bakü büyükelçilik temsilcileri de katıldı.
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Hüdayi Mezunları 
Derneği (HÜDAYİM) 

Faaliyetlerine 
Devam Ediyor
“Mezuniyetten Mesuliyete” sloganıy-
la Hüdayi Vakfı bünyesindeki eğitim 
kurumlarından mezun olanların bir 
çatı altında toplanarak aralarında 
sosyal ve manevi  ilişkileri geliştirmek 
amacıyla kurulan HÜDAYİM, mezun 
kahvaltı programları, üye ziyaretleri 
ve tecrübe paylaşım toplantılarıyla 
faaliyetlerine devam ediyor. Önce-
likli olarak dernek üyelerinin mezun 
oldukları yıllara göre iki ya da üç me-
zun yılının gruplandığı kuşaklarla kah-
valtılarda bir araya gelinmektedir. İki 
haftada bir düzenlenen ve her sefe-
rinde bir kuşağın davet edildiği Kuşak 
Kahvaltıları Programları yıl boyunca 
devam etmektedir.  

Mezunların bulundukları, çalıştıkları 
yerlere gerçekleştirilen ziyaretlerde 
ise mezunlara derneğin programları 

hakkında bilgiler verilmektedir. İlk za-
manlarda İstanbul’daki mezunlara ger-
çekleştirilen ziyaretlerin, ilerleyen za-
manlarda tüm illerdeki mezunlar için de 
gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

“Cuma Buluşmaları” adıyla ayda bir 
tertip edilen tecrübe paylaşım toplan-
tılarına ve konferanslara katılan me-
zunlara, konuşmacılar tarafından uğ-
raşları, tecrübeleri, uzmanlık sahaları, 
gündemdeki konular, tarih, medeniyet 
gibi konularda sunumlar gerçekleş-

tirilmektedir. Bu amaçla düzenlenen 
programların ilkinde Aziz Mahmut 
Hüdayi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmed Hamdi TOPBAŞ Bey, Hüdâyi 
mezunlarıyla bir araya geldi. 30 yıllık 
vakıf  ve hizmet hayatında yaşamış 
olduğu önemli konulara değinen Ah-
med Hamdi TOPBAŞ, tecrübelerini 
Hüdâyi mezunlarıyla paylaştı. Prog-
ramdan sonra, duygu ve düşünceleri-
ni dile getiren mezunlar programdan 
duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

www.hudayim.com

Gürcistan’daki Medrese Öğrencilerine Yönelik Eğitim ve 
Seminerler Devam Ediyor
Gürcistan’da bulunan partner ku-
ruluşumuz “Gürcistan Gençliğine 
Yardım ve Maariflendirme Derneği” 
aracılığıyla Tiflis’te bulunan medrese, 
talebe yurtları ve kreşlerde okuyan 
öğrencilere yönelik eğitim ve kültür 
projeleri vakfımız tarafından des-
teklenmeye devam ediyor. Eğitim 
kurumlarında kutlu doğum, mübarek 
gün ve geceler ve İslam tarihinin 
önemli şahsiyetleri ile ilgili öğrencilere 
yönelik bilgilendirici ve ufuk açıcı 
konferanslar ve bilgi yarışmaları tertip 
edilmektedir. Ocak-Şubat-Mart ayları 
içerisinde düzenlenen “İmam Azam 

ve İslam’a Hizmeti”, “İmamın İşini 
Sevmesi ve Vazifeleri”  ve “Hüdayi 
Vakfı’nın Dünya’daki Hizmetleri” 

başlıklı konferanslara katılan öğren-
ciler bilgi birikimlerini arttırma fırsatı 
buldu.

Hüdâyi’den Haberler
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Üniversite Gençleri’nden Afrika’da Mescid Projesi
Hüdayi Vakfı öncülüğünde ve Hüner 
Derneği organizatörlüğünde Türki-
ye’nin çeşitli üniversitelerinde okuyan 
öğrencilerin destekleri ile “Afrika’yla 
Safları Sıklaştırıyoruz” projesi başla-
tıldı. Bu kapsamda Hüdayi Gençliği 
ve Öncü Lider Nesil proje öğrenci-
lerinin seferberliği ile Uganda’da bir 
mescit inşa edilmesi hedefleniyor. 
Amaç, birçok konuda yardıma ihtiyaç 
duyulan Afrika coğrafyasında, hem 
bir ibadet mekanı olarak bir eksiği ta-
mamlamak hem de sosyal bir boşluğu 
doldurarak Afrika ile bağları daha an-
lamlı bir şekilde güçlendirmektir. 

HÜNER’DE KİTAP OKUMA 
YARIŞMASINDA DERECEYE 
GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜL-
LENDİRİLDİ.

Üniversite gençliğinin, enerjilerini 

doğru yerde, doğru şekilde kullan-
malarına yardımcı olmak,  nitelikli 
beraberliklerle farklı üniversitelerden 
gençlerin dostluk bağlarını kuvvetlen-
dirmek, ülkemiz ve dünya geleceği-
ne hizmet edecek nitelikli üniversite 
gençleri yetiştirmek amacıyla Hüdayi 
Vakfı bünyesinde hizmet veren Hiz-
metkar Üniversiteliler Nitelikli Eğitim-
ciler Rehberler Derneği – HÜNER, 
ülke genelinde öğrenim gören üniver-
site ve lise öğrencilerine yönelik kitap 
okuma yarışması düzenledi. Yarışma-
da okunacak kitap olarak Muhterem 
Osman Nuri TOPBAŞ Hocaefen-
di’nin kaleminden çıkan “Hz. Muham-
med Mustafa (sav)-1 (Mekke devri) 
ve -2 (Medine devri)” isimli kitap 
seçildi. Yarışma sonucunda dereceye 
giren öğrencilere ödül olarak Umre 

ziyareti, Afrika seyahati ve kitaplar 
takdim edildi.

www.huner.org.tr 

Kurum İçi Eğitimler 
Devam Ediyor - 
İlkyardım Eğitimi 
Verildi

Vakfımızın İnsan Kaynakları Biri-
mi tarafından personelimize yönelik 
farklı alanlarda kurum içi eğitimler 
verilmektedir. Personelimiz Şubat ayı 
içerisinde ilk yardım sertifikası almak 
için Sağlık Bakanlığınca ilk yardım eği-
tim merkezlerinde 16 saatlik Temel 
İlk Yardım Kursuna katıldılar. İl Sağlık 
Müdürlüğü tarafından açılan yazılı ve 
uygulamalı ilk yardım sınavlarına gire-
rek ilk yardım sertifikası ve İlk yardımcı 
kimlik kartları almaya hak kazandılar. 

Her Şey Karakterli Bir Gençlik İçin
Hüdayi Vakfı’nın partner kuru-

luşlarından Lider Eğitim Gençlik ve 
Spor Kulübü Derneği,  “Gençlik 
Gelecektir” felsefesinden hare-
ketle kurulduğu 2004 yılından bu 
yana Gençlik Gelişim Merkezleri 
şubelerinde ilkokul, ortaokul ve 
lise talebelerine değerler eğitimi 
temelli, okul dersleri takviyeli, sos-
yal-sportif-kültürel-sanatsal-bilim-
sel atölye ve kulüp çalışmalarıyla 

desteklenen gündüzlü programlar 
uygulamaktadır.

Ocak-Şubat-Mart Aylarında 
öğrencilere yönelik Geleneksel 
Okçuluk Yarışması, Okul Merkezli 
Değerler Eğitimi Seminerleri, İzci-
lik Yemin Töreni, 15 Temmuz Di-
riliş Kampı, Lise Başkanları Eğitim 
Ve Motivasyon Kampı gibi farklı 
aktiviteler gerçekleştirildi.

www.lider.org.tr
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Okur Dergisi’nin İlk Sayısı Çıktı!
Kitapseverleri buraya alalım. Çün-

kü onların yeni dergisi çıktı. Kitap 
Dergisi OKUR, daha önce bir tanıtım 
sayısı yayımlamış ve büyük heyecan 
oluşturmuştu. Şimdi Mart-Nisan-Ma-
yıs sayısıyla görücüye çıktı.

Okur Dergisinin çıkışının bir ihti-
yaçtan hareketle olduğunu vurgula-
yan derginin editörü Yusuf Temizcan 
“Her gün onlarca yeni kitap yayımla-
nıyor, yayınevleri kuruluyor ve kitaba 
olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Fakat 
tüm bunların yanında nitelikli kitapları 
takip etmek zorlaşıyor.” dedi ve şöyle 

devam etti: “Hem okumayı sevenler 
için, hem de okumaya vakit ayırama-
maktan şikâyet edenler için bir kitap 
dergisi çıkartmak istedik. Yayıncılık 
camiasında bu anlamda bir boşluk ve 
ihtiyaç hissettik.”

Genel Yayın Yönetmenliğini M. Lüt-
fi Arslan’ın yaptığı derginin merkezi 
İstanbul Üsküdar. Dergide yeni çıkan 
kitaplar, dosya çalışmaları, araştırma 
yazıları, kitap tahlil ve tanıtım metinle-
ri, eleştiriler, çeviriler ve yayın dünya-
sından haberler bulunuyor. 

 www.okurdergisi.com

İlam Akademi 2017-2018 Dönemi Ön Kayıtları Başladı
Hüdâyi Vakfı bünyesinde 2005 yılında Açık Öğretim 

İlahiyat Önlisans ve Lisans Tamamlama sistemi üzerine 
kurulan İLAM Akademi, alternatif  ilahiyat eğitimi almak 
isteyen erkek öğrencilere yönelik olarak Üsküdar Kü-
çük Çamlıca’daki merkezinde ücretsiz imkanlar sağlıyor.

İLAM Akademi’de Açık Öğretim İlahiyat destek se-
minerleri ile birlikte Arapça ve İslami İlimler seminerleri 
alan öğrenciler, 4 yıllık eğitim hayatının sonunda İlahiyat 
Fakültesini bitirerek Arapçayı okuyup-yazacak ve konu-
şup-anlayacak şekilde mezun olmakta ayrıca İslam ule-
masından ve dünyasından haberdar hale gelmektedir.

Konferanslar, Sosyal ve Kültürel Aktivitelerle Tec-
rübe Biriktiriyorlar, Geleceğe Hazırlanıyorlar.

İLAM Akademi öğrencilerinin ilmi ve irfani gelişim-
lerini arttırmak için ayrıca ilmi ve güncel konularla ilgili 
konferanslar tertip edilmektedir. 2016-2017 eğitim dö-
nemi içerisinde gerçekleştirilen konferanslarda öğrenci-
ler, Usame Er Rufai, Ali Muhyiddin Karadaği, Kemalettin 
Aktaş, Abdullah Büyük, Orhan Çeker, Alican Tatlı, Ha-
lil Kurt, Ali Can gibi farklı branşlardan alanında uzman 
hocalar ve eğitim ve vakıf  yöneticileriyle bir araya gelip 
hasbihal etme ve onların değerli bilgi ve birikimlerinden 
istifade etme imkanı buldu.

Akademi öğrencileri ilahiyat, tarih, medeniyet, İslam 
dünyası, vakıf  hizmetleri vb. konularda alanında tecrü-

beli isimleri konferanslarda dinleme fırsatı bulduğu gibi 
kendi aralarında düzenledikleri panellerde konuşmacı 
olarak katılarak kürsü heyecanını yenme, hitabet bece-
rilerini geliştirme ve kendilerini farklı alanlarda geliştirme 
fırsatı bulmaktalar. Her hafta Pazartesi günleri öğrenci-
lerin sunumuyla tertip edilen konferanslarda İslam’ a 
önderlik yapmış olan önemli şahsiyetler ve din için yap-
tıkları hizmetler konuşulmakta ayrıca konuşmacının ilgi 
alanına göre seçtiği bir konuda sunum yapılmaktadır.

İLAM Akademi’de sunulan diğer imkânlar, eğitmen 
kadrosu ve kayıt şartları için detaylı bilgi www.ilam.org.
tr adresinden alınabilir.

 “İletişim Çağında İnsan” paneli, İlam Akademi öğrencileri
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İSLAM VE İHSAN 3 Yaşında
2014’te yayın hayatına başlayan İslamveihsan sitesi, İs-

lam’ın ve Müslümanların gündemini esas alarak, Kur’ân ve 
sünnet çizgisinde haberler yapıyor. 

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi’nin 
eserlerinin ve canlı sohbetlerinin yer aldığı sitede, Hüdâyi 
Vakfı’ndan ve birimlerinden haberlere ve Hüdâyi gönüllü-
lerinden etkinliklere yer veriliyor. Altınoluk, Şebnem, Yü-
zakı ve Genç dergisinin gündeminden faydalanarak güncel 
meseleleri okurları ile buluşturuyor.

 www.islamveihsan.com
    /islamveihsan

Hüdayi Uzaktan Eğitim Merkezi’nden Online İslami Eğitim Fırsatı
Hüdâyi Vakfı bünyesinde kurulan ve 
temelde İslami ilimler eğitimi vermeyi 
hedefleyen HUZEM, uzaktan online 
eğitim veren bir sistemdir. Herhangi 
bir diploma, mezuniyet ve yaş sınırı 
şart koşulmaksızın, İslami İlimler ala-
nında kendini geliştirmek isteyen her-
kes bu programa katılabiliyor.

Hüdâyi Vakfı’nın İlmi Araştırmalar 
Merkezi’nin (İLAM) akademik kad-
rosundan alanında uzman hocaların 
genellikle akşam saatlerinde verdiği 
dersler, bilgisayar veya tablet üzerin-
den sanal sınıf  ortamında ve canlı ola-
rak veriliyor. Aynı zamanda sisteme 
kaydedilen derslerin tekrarını öğrenci 
istediği zaman izleyebiliyor. Dönem 
sonunda internet üzerinden yapılan 
sınavda başarılı olan öğrencilere ise 

“HUZEM Sertifikası” veriliyor.

Bugüne kadar yaklaşık 1500 öğrenci-
nin mezun olduğu HUZEM’de eğitim 
programı, güz ve bahar olmak üzere 
iki ayrı dönemden oluşmaktadır. Dö-
nemlik 14-14 olmak üzere toplamda 

28 haftayı kapsayan bir eğitim progra-
mı uygulanmaktadır. 

Detaylı bilgi için 

0216 428 39 60 (292)  
hudayiuzaktanegitim@gmail.com

www.huzem.org

Hüdayi SGA Girişimci Gençler 
Yetiştiriyor
Hüdâyi Sosyal Girişimcilik Akademisi (SGA), sivil toplum 
hizmetlerine ilgi duyan ve bu alanda kariyer yapmak, hiz-
met etmek isteyen sosyal sorumluluk sahibi, maddi ve 
manevi donanıma haiz öncü genç liderler yetiştirmek için 
uygulanan özel bir eğitim programıdır. SGA programına 
Üniversite mezunu (lisans veya ön lisans) gençler ve İs-
tanbul’da üniversite eğitimi gören gençler katılabiliyor.
Kontenjanlar sınırlıdır. 

Detaylı bilgi ve ön kayıt için iletişim: 
0216 341 18 99 

www.sosyalgirisimcilikakademisi.com
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