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Çilehâne mescidinin restore edildikten sonraki hâli
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Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı Genel Merkezi, Küçükçamlıca 
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Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı Aşevi, Üsküdar
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AZİZ MAHMÛD HÜDÂYİ VAKFI 
İNSANÎ YARDIM VE SOSYAL 

HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı Yemekhânesi, Üsküdar
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Hüdâyi Vakfı İnsanî Yardım ve Sosyal Hizmetler genel müdürlüğü; 
Hüdâyi Vakfı’nın yurt içi ve yurt dışı bütün insanî yardımlarını ve pro-
jelerinin organize eden bir birimdir. 

Öncelikle yürek coğrafyamız olmak üzere tüm dünyada elinin ulaşa-
bildiği ihtiyaç içindeki masum ve mazlumlara Anadolu insanımızın 
vakıf şuurunda yapmış oldukları yardımları ulaştırmayı hedef edin-
miş birimimiz, kırktan fazla ülkede pek çok faaliyet icrâ etmektedir.

Kuru gıdadan temizlik malzemelerine, susuz bölgelerde kuyu aç-
maktan kurban ve ramazan zamanlarında bayram sevincinin yaşan-
masına, câmi-kültür merkezi projelerinden okul projelerine kadar 
pek çok sahada hizmet vermektedir birimimiz. 

15 Temmuz sonrası gördük ki ülkemize atılan bir ateş, gönül coğraf-
yamızın samimi duaları ve gözyaşlarıyla yakarışları ile geri tepti el-
hamdülillâh. Ecdâdımız Osmanlı’nın 26 bin küsür vakıf kurması ve 
600 yıl boyunca tarihin en uzun süreli devletini idâme ettirmesi ara-
sındaki yakın ilişki de göstermektedir ki yapılan ve yapılması düşü-
nülen bizim açımızdan nispeten küçük yardımlar büyük belâları def 
etmektedir.
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Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı Yemekhânesi, Üsküdar
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AŞEVİ 

Aziz Mahmûd Hüdâyi hazretlerinin vakfiyesinde şöyle yazılıdır: 

“Vâkıf-ı müşârunileyh hazretlerinin Câmi-i şerîflerinin hareminde 
vâki hankāh-ı mübârekede leyâl-i mübârekede (Cuma, kandil ve 
Ramazan gecelerinde) taam (yemek) pişire, fukarâ-i sulehâya bez-
leyleye (dağıtılsın).“

Aynen Hazret-i Hüdâyi’nin vakfiyesinde geçtiği gibi Aziz Mahmûd 
Hüdâyi Vakfı’nın da vakıf senedinde öncelikle Aşevi hizmetleri geç-
mektedir ve vakfımızın bütün hizmetleri bir tas sıcak çorba ile baş-
lamıştır. 

Bugün, vakıf merkezimizde her gün 1200 kişiye sıcak yemek ikrâmı 
yapılmaktadır. Aileler ve öğrenciler kaplarıyla gelip yemeklerini al-
makta bununla birlikte de sokakta kalanlar ve vakfa gelen misafirler 
üç öğün olarak sıcak yemeklerini yiyebilmektedirler.

Bununla birlikte İLAM Çilehane merkez birimimizde de günde 2000 
kişilik yemek pişirilmekte ve başta Anadolu’dan eğitim için gelmiş 
öğrenciler olmak üzere fakir ailelere de dağıtılmaktadır. 
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ERZAK / DEPO 

Kültür birliğimiz, din birliğimiz ve akrabalık birliğimiz olan komşu 
ülkelerden gelen göçmen kardeşlerimiz başta olmak üzere ihtiyaç 
içindeki Türk vatandaşlarımıza:

On iki parçadan oluşan gıda paketimiz, üç parçadan oluşan temiz-
lik paketimiz ve bebeği olan ailelere bebek bezimizle birlikte on altı 
parçalık kumanyamızı her ay 5000 aileye kapı kapı dolaşarak ikram 
etmekteyiz. 

Kış aylarında soba ve kömür yardımı, battaniye ve kıyafet yardımı; 
yaz aylarında da çeşitli kıyafetler ve ayakkabı ihtiyacının karşılanma-
sı ile birlikte yer yer beyaz eşya, halı ve çeşitli ev tekstili de ikramla-
rımız arasındadır. 
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Sudan

Uganda
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KUYU AÇILIŞLARI

Bir bardak temiz su içebilmek veya abdest alıp ibâdet yapabilmek 
için bile su bulamayan, banyo yapabilecek suyu hayal edemeyen böl-
gelerde açılan kuyulardan sonra onlarca kilometre yürüyüp birkaç 
bidon su taşımaktan kurtulan köyler, aileler…

Afrika’nın ve gelişmemiş bölgelerin en temel sıkıntısıdır temiz suya 
ulaşabilmek. Bu sıkıntının ıstırabını duyanlar ile kurak bölgeler ara-
sında bir köprü olmak…

40 metre derinlikten 160 metre derinliğe kadar ulaşan sondajlar son-
rasında temiz suyun hasretini çeken sinelerin serinliğe kavuşması…

“Su Medeniyettir” şuuruyla medeniyetimizin su kültürünü, kültürü-
müzün azizliğini taşımak uzak coğrafyalara…
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KURBAN BAYRAMI

Kurban hediyenizin dünyanın dört bir tarafından 40 farklı ülkede is-
tediğiniz bölgede kesilmesini istemez misiniz? 

Yılda bir kez et yiyen insanlara ulaşan birkaç kilo etin sizin kurbanını-
zın eti olmasını istemez misiniz?

Hüdâyi Vakfı İnsanî Yardım ve Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü 
olarak kurban hediyenizi istediğiniz coğrafyaya ulaştırıyoruz. 

Üsküdar Aziz Mahmut Hüdâyi hazretlerinin türbesi yanındaki ye-
rimizde ve Küçük Çamlıca’daki Çilehane merkezimizde her Kurban 
Bayramı zamanı İstanbullu hemşerilerimiz için İstanbul’un zor şart-
larında kurbanlarını kolaylıkla kesebilecek ve ibadetlerini gönül hu-
zuru ile tamamlayabilecek imkânlar sunuyoruz. 
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RAMAZAN BAYRAMI

Ramazan, bir merhamet ayıdır. Kalbin saflaşması, ibadetlerin beden-
de yansıması ayıdır. Oruçlarla aydınlanır yüzler. Bereket ılık ılık yağar 
iftar sofralarına. En taşlaşmış kalpler bile esrir hüzünlü bir babanın 
iftar sofrasında ailesine götüremediği iftariyeliklerden. Kaplarımızda 
soframızın bereketi taşınır yakın komşulara. 

Peki, uzaklardaki komşularımız?

Başka diyarlardaki rengi, ülkesi, coğrafyası çok farklı olan ve fakat 
Allah’ın ve iki cihan serveri Hazret-i Peygamberin ifadesi ile “kardeş-
lerimizin” sofraları ne olacak? 

İmkânlar ölçüsünde ulaşmalı değil miyiz o sofralara da? 

Gelin Hüdâyi’nin cihana açtığı iftar sofrasında bir tabak da sizin ye-
meğiniz olsun.

Yurt dışı hizmetlerimizin yanında Türkiye’de ve özellikle İstanbul’da 
öğrencilere, fakirlere ve göçmen misafirlerimize iftar sofraları açı-
yoruz ve hane hane dolaşarak kapılarına ramazan kumanyalarımızı 
ulaştırıyoruz. 
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YETİM / YETİMHÂNE

Cenâb-ı Hakk Kur’an’da “Allâh’a ibâdet edin ve ona hiçbir şeyi or-
tak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın 
komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin 
altındakilere iyilik edin. Şüphesiz, Allah kibirlenen ve övünen kim-
seleri sevmez.” (Nisa Sûresi, 36) buyurmaktadır. 

Hazret-i Peygamber (s.a.) efendimiz de; Malik ibni Enes’in işaret par-
mağıyla orta parmağını yan yana getirerek gösterdiği hadiste “Kendi 
yetimini veya başkasına âit bir yetimi himâye eden kimseyle ben, 
cennette şöyle yan yana bulunacağız.” (Müslim, Zühd 42.) diyerek 
yetim hâmisi ile kendisinin yan yana olacağını müjdelemektedir. 

Böyleyken, uzak komşularımızın yetimleri de bizim kapı komşumu-
zun yetimleri gibi olmaktadır. 
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Burkina Faso

Gana Akra
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CÂMİ / MESCİD / KÜLTÜR MERKEZİ / ÖĞRENCİ YURDU

Özellikle Afrika’da olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde küçük 
çaplı ve büyük, ihtişamlı ve fakat ecdadımız Osmanlı’nın torunları 
olduğumuzu gösterir narinlikte camiler, mescidler ve kültür merkez-
leri inşa etmekteyiz. 

Ayrıca, Türkiye’de çeşitli illerde ve hassaten İstanbul’da pek çok cami, 
mescid, öğrenci yurdu ve kültür merkezinin yapımı ve tadilatına da 
katkıda bulunarak kardeşlik ve birliğin, beraberliğin önemini zirveye 
taşımaya gayret göstermekteyiz. 
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Kartal Soğanlık

Sancaktepe
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Rusya

Kosova
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AZİZ MAHMÛD HÜDÂYİ VAKFI
YURT DIŞI HİZMETLERİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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Tiran Anaokulu, Arnavutluk  
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HÜDAYİ GÖNÜLDAŞLARI’NIN YURT DIŞI HİZMETLERİ

Hüdâyî Gönüldaşları’nın, eğitim, basın-yayın ve sosyal-kültürel alan-
larındaki hizmetleri, özellikle soydaş ve akraba topluluklarımızın ya-
şadığı Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya ve gönül coğrafyamız olan Af-
rika kıtası olmak üzere 30’u aşkın ülkede 24 yıldır devam etmektedir. 
Bu hizmetleri 3 ana başlık altında toplayabiliriz:

I. EĞİTİM HİZMETLERİ

1992 yılından bu yana otuzu aşkın ülkede; ilâhiyat ve dengi fakülte-
ler, ilâhiyat yüksek okulları, öğretmen okulları, imam enstitüsü, araş-
tırma merkezleri (master-doktora), imam hatip ve dengi okullar, kül-
tür merkezleri, Kur’an kursları, talebe yurtları, kreş ve yetimhâneler 
olmak üzere toplam 135 eğitim müessesesi mevcuttur. 

Yıllık yaklaşık; 10.000 örgün; 35.000 yaygın eğitim talebesine hizmet 
verilmektedir.

Bu kurumlardan bugüne kadar yaklaşık; 500 hafız ve 36.000’i aşkın 
örgün eğitim mezunu verilmiştir. Ayrıca 850.000 yaygın eğitim me-
zununa “Kur’ân-ı Kerîm” ve “Temel Dini Bilgiler” eğitimi verilmiştir. 

Hüdâyi Vakfı olarak, bu çalışmaları yürüten yerel partner STK’ların 
eğitim projelerine destek verdiğimiz gibi bu bölgelerden eğitim mak-
sadıyla; 56 Doktora, 255 Master, 50 Haseki Eğitim Programı, 2.200 
Lisans seviyesi ve 1.850 Kur’an kursu olmak üzere yaklaşık 4.500 
öğrenci Türkiye’ye getirilmiş ve mezun edilmiştir. Hâlen yukarıdaki 
programlar çerçevesinde 400’ü aşkın öğrenci Türkiye’de eğitim ha-
yatına devam etmektedir. Ülkemize gelen öğrencilere iâşe ve ibâte 
imkânı sağlamakta, öğrencilere burs temin etmekte, ülkeler arası 
kültürel-sosyal bağları güçlendirici nitelikte organizasyonlar düzen-
lemekteyiz.
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Bakü Araştırma Merkezi, Azerbaycan 

Zagatala İlâhiyat Fakültesi, Azerbaycan 
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Şeki Hafızlık Medresesi, Azerbaycan 

Burkina Faso Kız İ.H.L.
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Kamerun 
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BASIN-YAYIN HİZMETLERİ

Hüdâyi gönüldaşları, muhtelif ülkelerdeki partner dernek, vakıf ve 
yayınevleri ile bugüne kadar, Türkçe dışındaki 52 farklı dilde 1.124 
çeşit eser neşretmiştir. Neşri gerçekleşen bu eserlerin 1.044’ü kitap, 
18’i dergi, 52’si DVD, 10’u da takvimdir. 

Vakfımız, gelen taleplere binâen her yıl muhtelif dillerde ortalama 
500.000 adet eseri bastırarak yurtdışına göndermektedir.

Yabancı dillerde basımı gerçekleştirilen kitap ve dergilerin toplam 
tirajı yaklaşık 7 milyondur.

Muhtelif dillerdeki bu eserler, www.islamicpublishing.net ve www.
smashwords.com internet sitelerinden e-kitap, pdf ve mp3 formatla-
rında ücretsiz indirilebilmektedir. Bu iki siteden bugüne kadar indirilen 
toplam eser sayısı 1.250.000’i aşmıştır. Ayrıca bu eserler, farklı ülkeler-
deki onlarca internet sitesinden de aynı şekilde indirilebilmektedir. 

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için toplam 27 eserden oluşan 
ders kitabı seti projemiz tamamlanmak üzeredir. Bu eserler başta 
İngilizce, Fransızca, Arapça ve Rusça olmak üzere birçok dile çevrilip 
basılmaktadır. Basılan eserler içerisinde 19 farklı dilde 167 çeşit ders 
kitabı mevcuttur. 

Vakfımız, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında, Lider Eğitim Gençlik ve 
Spor Kulübü Derneği’nin ortaklığı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Top-
luluklar Başkanlığı’nın da desteğiyle, “7 farklı dildeki 53 çeşit ders 
kitabından toplam 119.500 adet basım ve 19 ülkede dağıtım” projesi-
ni gerçekleştirmiştir.

Bu çalışmalara ilâve olarak, muhtelif dillerdeki eserlerin sesli kitap 
hâline getirilmesi ve video sohbetlerin çeşitli dillerde altyazılı olarak 
internetten yayınlanması faaliyetleri de sürdürülmektedir.

http://www.islamicpublishing.net
http://www.smashwords.com
http://www.smashwords.com
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Arnavutluk 

Hong-Kong
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Tanzanya

Kamerun 
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Bahsi geçen muhtelif dillerdeki bu eserleri okuyup, inceleyerek 
Müslüman olan birçok kişinin hidâyet mektubu elimize ulaşmıştır. 
Bunun yanı sıra, bu eserlerin kendileri için çok önemli olduğundan 
bahseden ve bunlardan istifâde eden Müslümanlardan sayısız mek-
tuplar aldık. Onlardan bazıları şu şekildedir: 

“Sizden gelen kitapları elime aldığımda kalbimin nasıl bir hâl aldığını 
ve duyduğum hisleri kelimelerle tercüme ederek anlatmam çok güç. 
Biz Rusların bir atasözü var: “Kalemle yazılan baltayla yontulmaz.” 
Burada şahitliğinde İslâm’ı kabul edebileceğim birisi yok. Evet, bu 
sebeple İslâm’ı kabul ettiğimi yazarak da olsa sizlere açıkça beyan 
etmek ve sizleri buna şâhit tutmak istiyorum. “Eşhedü en lâ ilâhe il-
lallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh.”
(S.v. Strekalov / Mordovya - Rusya Federasyonu)

“Gönderdiğiniz bayram tebriği ve devamlı yolladığınız eserler için 
çok teşekkür ediyorum. Sizlerin vesilesiyle enteresan mâlûmatlara, 
daha önemlisi kendim için elzem ve faydalı olan bilgilere, en önem-
lisi de her Müslüman’a farz olan şer’î hükümlere ulaştım. Yakında 
irtibatımızın bir yılı dolacak. Allah’a hamd olsun, sizin vesileniz ile 
bu 1 yıllık kısa süre içerisinde hayatımda çok şeyler değişti. İlk ola-
rak kalbimi size açmalıyım. Ben 14 yıldır hapishanedeyim. Bu sürede 
çok fazla yakınımı kaybettim. Babam vefat etti, annem diri mi, sağ 
mı bilmiyorum. Akrabalarımdan uzaklaştım, arkadaşlarımı kaybet-
tim. Bunlar hakkında düşünmeye başladığımda kalbim dayanılmaz 
bir sancıyla büzülüyor. Sizinle tanışmadan evvel beni çok kıvrandıran 
bu nöbetleri çok zor atlatırdım. Önceleri kalbim, çaresizlik, ümitsiz-
lik, güvensizlik, savunmasızlık ve ıstıraplarla doluydu. Şu an o acı-
lar tam olarak sönmedi, lâkin çaresizliğin yerini tövbe, ümitsizliğin 
yerini iman aldı. Güvensizlik ise yerini şükre bıraktı. Elhamdülillâh, 
elhamdülillâh, elhamdülillâh. Şu an ben etrafıma değişik bir açıdan 
bakabiliyorum. Allâh’ın izni ve sizin vesilenizle nasıl yaşamam, dav-
ranmam ve dışarı çıkınca tekrar buraya geri girmemem için neler 
yapmam gerektiğini öğrendiğimi ümit ediyorum. Bu sebeple sizlere 
çok teşekkür ederim.”
(D. Mirfayazov / Yamalo Nenetskiy - Rusya Federasyonu)
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BISMILLÂHIRRAHMÂNIRRAHÎM
Bu teşekkür mektubunu kalbimin derinliklerinden Son Nefes kitabı-
nın yazarı muhterem Osman Nuri Topbaş Efendiye (Allah kendileri-
ni muhafaza etsin) gönderiyorum. Ona ve bu mektubumu okuyacak 
olan herkese şunları söylemek istiyorum: Benim İsmim Hedil. Aslen 
Arabım. Çocukluğumdan beri Arjantin’de yaşıyorum. Anne babamla 
beraber yirmi beş sene önce oraya yerleştik. Batı sistemiyle öğre-
nim gördüm ve yetiştim. Hiçbir şekilde İslâm’ın emirlerini yaşamı-
yordum. Altı ay önce kanser hastalığına yakalandım. Ölümden çok 
korkar oldum ve rûhen yoruldum. Fakat elhamdülillâh iki hafta önce 
internet üzerinden Son Nefes isminde, ölümden ve ona nasıl hazır-
lanmamız gerektiğinden bahseden bir kitap okudum. Başlangıçta bu 
kitabı okurken korku içerisinde idim. Fakat birkaç dakika sonra içim-
de bir huzur ve itmi’nan hissetmeye başladım. Kendi kendime dedim 
ki, müellifin kitapta dediği gibi yapmalı ve son nefes gününü bir dü-
ğün günü kılmalısın ve o güne öyle hazırlanmalısın. Hamdolsun, o 
günden itibaren tevbe ve istiğfar etmeye, namazlarımı kılıp Kur’ân-ı 
Kerîm okumaya başladım. Artık çok rahatım, ölümden korkmuyo-
rum. Kanser hastalığımı da günahlarıma kefâret ve Cenâb-ı Hak’tan 
bir imtihan olarak görmeye başladım. Ben şu an, hayatım boyunca 
hissetmediğim büyük bir huzur içerisinde yaşıyorum. 

Babam benim bu durumumu görünce dedi ki, senin moralini düzel-
ten ve rûhî olarak seni düzeltip mutlu eden şey nedir? Ona internet 
üzerinden Son Nefes isminde bir kitap okuduğumu söyledim. Hemen 
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gidip bu kitabı okumaya koyuldu. Baktım ki, göz yaşlarına boğulmuş 
yüksek sesle “Yâ Allah! Yâ Allah! Sana yöneliyorum, tevbe ediyo-
rum!” diye bağırıyor. Namaz kılmaya başladı ve içkiyi bırakacağına 
dâir bana söz verdi. Kalbimi huzur iklimine sokan ve babamın hidâ-
yetine vesile olan bu kitaptan dolayı siz emeği geçenleri Cenâb-ı Hak 
hayırla mükâfatlandırsın! Sizden isteğim, bu hastalıktan kurtulup 
şifâ bulmam için bana dua etmenizdir. Eğer öleceksem de rahmet ve 
mağfirete nâil olmam için dua etmenizi istirham ederim. 

Bu kitabın yayıncısı olan kardeşlerim, Türkiye’deki telefon numaranı-
zı bana göndermenizi ricâ ediyorum. Çünkü arkadaşım Hayfa ile size 
üç yüz dolar göndermek istiyorum. Onu fakir Müslümanlar için har-
carsınız. Arkadaşım 03.10.2010 Pazar günü İstanbul’a ulaşacak. Siz-
den ricâm, telefon ettiğinde gidip parayı almanızdır. Allah sizlerden 
râzı olsun ve bu amelinizi kıyâmet gününde iyilik terazinize koysun!
(Bacınız Hedil Basim / 29.09.2010 - Arjantin)

BISMILLÂHIRRAHMÂNIRRAHIM…
Son Nefes kitabının müellifine… Evime, aileme ve kendime sürûr, saa-
det ve huzur ikram eden muhterem efendim Osman Nûri Topbaş’a…

Esselâmüaleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtuh.

Ben Arjantin’den Hedîl Basim hanımın babası Basim Ali. Öncelikle 
yazdığınız kitap vesilesi ile hidâyetime, tevbeme ve Hedîl’in hanif din 
olan İslâm’a dönmesine sebep olduğunuz için size teşekkür etmek 
istiyorum. 
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Hedîl Kurban Bayramı’nın ikinci günü hakkın rahmetine kavuştu. 
Her ne kadar onun vefâtından dolayı hüzünlü isem de aynı zamanda 
mutluyum. Çünkü Son Nefes kitabınızı okuduktan sonra, etmiş oldu-
ğu nasûh tevbe üzere vefat etti. 

Yine şunu bilmenizi isterim ki, o dâimâ size dua ediyordu ve son ne-
fes anında ağzından şu kelimeler dökülüyordu: “Allâh’ım Son Nefes 
kitabının müellifinden râzı ol! Ona hayırlar ihsan eyle ve onu muha-
faza et!” 

Sonra gülümseyerek bana dedi ki: “Ağlama babacığım! Bugün benim 
düğün günüm.” Akabinde de “أشــهد أن ال إله إال اهلل وأشــهد أن محمدا عبده ورســوله” 
dedi. Doktorlar ölüm anında böyle nasıl tebessüm ettiğine hayret et-
mişlerdi. 

Vallahi efendim, ayaklarınızı öpmek istiyorum. İnşâallah önümüzde-
ki yaz Lübnan’a dönünce sizi ziyâret etmek için elimden gelen gayreti 
göstereceğim. Ben artık Müslüman bir beldede yaşamak istiyorum. 
Hak Dostlarının Örnek Ahlâkından kitabınızı da okudum. Gerçekten 
çok güzel bir kitap. Allah sizden razı olsun! 

Hedîl’in ruhuna sadaka-i câriye olması için arkadaşıyla size beş yüz 
dolar gönderiyorum.

Arkadaşı İstanbul’da havaalanına ulaşınca sizi telefonla arayacak
(Kardeşiniz Basim Ali / 21.10.2010 - Arjantin)
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Kamerun
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SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLER

Bu başlık altında da konferanslar, paneller, uluslararası programlar, 
kültürel etkinlikler, kermesler, mezuniyet programları ve çocuklara 
yönelik etkinlikler düzenlenmektedir.
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Tanzanya

Arnavutluk İşkodra Kız İ.H.L. Mezuniyet Programı
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Bakü Kermes Programı, Azerbaycan

Moskova İslâmî Yayınlar Fuarı
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HÜDÂYİ GENÇLİK EĞİTİM VE 
KÜLTÜR HİZMETLERİ
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DERSAADET AVRASYA YÜKSEKÖĞRENİM ERKEK ÖĞRENCİ 
YURDU

2006 yılında hizmete girmiş olup 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı dâ-
hil 200 öğrenci mezun etmiştir. 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında 
kayıtlı 100 öğrencisi bulunmakla beraber bu öğrencilerin 17’si bu yıl 
mezun olacaktır.
Üsküdar Bölgesi öğrenci Konukevlerinde 2016-2017 Eğitim Öğretim 
yılında 20 konukevi ve 94 öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerden 
17’si bu yıl mezun olacaktır.

ANADOLU YAKASI YÜKSEKÖĞRENİM YURT VE ÖĞRENCİ 
KONUKEVLERİ
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DERSAAÂDET ÇAMLICA İLAHİYAT YÜKSEKÖĞRENİM ERKEK 
ÖĞRENCİ YURDU

2013 yılında hizmete girmiş o günden bugüne Marmara Üniversite-
si İlahiyat Fakültesinde okuyan öğrencilere ücretsiz olarak hizmet 
vermektedir. 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında kayıtlı 40 öğrencisi 
bulunmaktadır. Bu öğrencilerin tamamı Fakültedeki derslerinin ya-
nında Hüdâyi İlâhiyat Halkaları’nda halka dersi programına tâbi ol-
maktadırlar.
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ÖZEL NİHAT NECLA KOLİŞLER YÜKSEKÖĞRENİM ERKEK 
ÖĞRENCİ YURDU

2012 yılında hizmete girmiş olup 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı dâhil 
16 öğrenci mezun etmiştir. 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında kayıtlı 
47 öğrencisi bulunmakla beraber bu öğrencilerin 6’sı bu yıl mezun 
olacaktır.
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HÜDÂYİ DERSAADET LİBADİYE MİSAFİR ÖĞRENCİ YURDU

2016 Şubat ayında hizmete girmiştir. Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı Mi-
safir Öğrenci Birimi öğrencilerine hizmet vermektedir. 2016-2017 
Eğitim Öğretim yılında kayıtlı 40 öğrencisi bulunmaktadır.



AZİZ MAHMÛD HÜDÂYÎ VAKFI50

NAMAZGÂH YÜKSEKÖĞRENİM ERKEK ÖĞRENCİ KONUKEVİ

2015 yılında hizmete girmiş olup 2015-2016 Eğitim-öğretim yılı dâhil 
9 öğrenci mezun etmiştir. 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında kayıtlı 
77 öğrencisi bulunmakla beraber bu öğrencilerin 13’ü bu yıl mezun 
olacaktır.
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HÜDÂYİ DERSAADET EYÜP SULTAN YÜKSEKÖĞRENİM ERKEK 
ÖĞRENCİ YURDU

2016 yılında hizmete girmiş olup, 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında 
kayıtlı 120 öğrencisi bulunmakla beraber bu öğrencilerin 9’u bu yıl 
mezun olacaktır.
Avrupa Yakası Öğrenci Konukevlerinde 2016-2017 Eğitim Öğretim 
yılında 22 konukevi ve 124 öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerden 
17’si bu yıl mezun olacaktır.

AVRUPA YAKASI YÜKSEKÖĞRENİM YURT VE ÖĞRENCİ 
KONUKEVLERi
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AKŞEMSEDDİN ORTA ÖĞRENİM YURDU

2015 yılında hizmete girmiş olup 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında 
45 öğrenci mezun etmiştir. 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında kayıtlı 
43 öğrencisi bulunmakla beraber bu öğrencilerin 1’i bu yıl mezun ola-
caktır. 2015-2016 Eğitim-Öğretim sezonunda Üniversiteye hazırlık 
olarak başlayan yurdumuz 2016-2017 eğitim-öğretim yılında örgün 
eğitim lise öğrencilerine hizmet vermektedir.

FATİHAN ORTAÖĞRENİM YURTLARI
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FATİHAN ÇAMLICA ORTAÖĞRENİM YURDU 

2012-2013 yılında hizmete girmiş olup, 2015-2016 eğitim sezonuyla 
birlikte yeni binasında hizmete devam etmektedir. Toplamda 27 me-
zun vermiştir. Bu sene ise 14 mezun verecektir.
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MEHMET REMZİ YEŞİLKAYA ORTAÖĞRENİM ERKEK ÖĞRENCİ 
YURDU

2010 yılında hizmete girmiş olup 2015-2016 eğitim öğretim yılı dâhil 
65 öğrenci mezun etmiştir. 2016-2017 eğitim öğretim yılında kayıtlı 
53 öğrencisi bulunmakla beraber bu öğrencilerin 16’sı bu yıl mezun 
olacaktır.
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FATİHAN GEBZE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİ YURDU

2010 yılında hizmete girmiş olup 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 
kayıtlı 38 öğrencisi bulunmakla beraber bu öğrencilerin 7’si bu yıl 
mezun olacaktır.
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MİMAR SİNAN KUR’AN KURSU

2013 yılında hizmete girmiş olup 2015-2016 eğitim-öğretim yılı dâhil 
30 öğrenci mezun etmiştir. 2016-2017 eğitim öğretim yılında kayıtlı 
56 lise, 20 Sosyal Girişimcilik Akademisi öğrencisi bulunmakla bera-
ber bu öğrencilerin 13’ü bu yıl mezun olacaktır.
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FATİHAN TUZLA ÖĞRENCİ YURDU

2013 yılında hizmete girmiştir. 2014 yılında üniversite hazırlık prog-
ramını gerçekleştiren yurt o yıl 35 öğrenci kaydı alıp 34’ünü üniver-
siteye yerleştirmiştir. 2015-2016 öğretim yılında üniversite hazırlık 
programı Çamlıca’ya taşınmış ve yurt ortaöğrenim öğrencilerinin 
hizmetine açılmıştır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında kayıtlı 47 öğ-
rencisi bulunmaktadır.
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FATİHAN ÜSKÜDAR ORTAÖĞRENİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU

2012 yılında hizmete girmiş olup 2015-2016 eğitim-öğretim yılı dâhil 
30 öğrenci mezun etmiştir. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında kayıtlı 
50 öğrencisi bulunmakla beraber bu öğrencilerin 17’si bu yıl mezun 
olacaktır.
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Kültür Merkezi

ARALIK 2016

10:00

www.naksibendiliksempozyumu.org

HALIÇ KONGRE MERKEZI
Sütlüce Mah. Eski Karaağaç Cad. Beyoğlu/İstanbul 

BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZI 
Selâmiali Mah. Eski Bağlarbaşı İETT Garajı, 

Bağlarbaşı/Üsküdar İstanbul

Üsküdar Belediyesi’nin Katkılarıyla



ALBARAKA MERKEZ ŞUBESI
Hesap No : 35000181-32

IBAN Numarası : TR94 0020 3000 3500 0181 0000 32

KUVEYT TÜRK ÜSKÜDAR ŞUBESI
Hesap No : 1001261-3

IBAN Numarası : TR88 0020 5000 0010 0126 1000 03

VAKIFBANK ÜSKÜDAR ŞUBESI
Hesap No : 00158007284962409

IBAN Numarası : TR17 0001 5001 5800 7284 9624 09 

PTT BANK ÜSKÜDAR ŞUBESI
Hesap No : 5734726

KT BANK AG
IBAN: DE57502345003415410001  Swift: KTAGDEFFXXX

ILETIŞIM
Çamlıca (Merkez): Küçükçamlıca Mahallesi Çilehane Yolu Caddesi 

No: 12 Posta Kodu: 34696 Üsküdar-İSTANBUL
Tel: +90 (216) 428 39 60
Fax: +90 (216) 327 75 83

Üsküdar: Aziz Mahmud Hüdayi Mah. Aziz Mahmud Efendi Sk. Cami 
İçi No:1 Posta Kodu: 34672 Üsküdar-İSTANBUL

Tel: +90 (216) 341 05 97
Faks: +90 (216) 341 24 31

www.hudayivakfi.org

Beş Asırlık Merhamet ve Şefkat Çınarı

AZİZ MAHMÛD

HÜDÂYİ VAKFI
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