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Gel ey
MERHAMET!



İÇİNDEKİLER

Başkan’dan...
“Merhamet! Hava gibi, su gibi muhtaç olduğumuz iksir... Baş aşağı bir 

cemiyeti, baş yukarı edecek bir kudret…” Böyle diyor Necip Fazıl Kısakürek 
Reis Bey isimli tiyatro eserinde.

Gerçekten de böyledir merhamet. Damarlarımızda akan kan gibi tüm 
zerrelerimize işlemesi gereken bir kuvvet.

Fazlası da azı da zarar getiren bir duygu. Bu yüzden büyüklerimiz “Mer-
hametten maraz doğar” demişlerdir. Merhamet, hem zehir hem panzehir 
bir bakıma.

Vakfımızın üç ayda bir çıkarmış olduğu bültenin bu sayısındaki ana te-
ması merhamet….

Azîz Mahmûd Hüdâyî Vakfı olarak, dünyanın dört bir yanında ihtiyacı 
olana eğitim, ihtiyacı olana insani yardım hizmetlerini ulaştırma gayretinin 
temelinde yatan en hassas duygu da merhamettir.

Bu hassas değerdir bizlerin yardımlaşma hususunda sürekli diri duygular 
beslememizi sağlayan. 

Bu hassas değerin giderek hassasiyetini yitirdiği günümüzde bu duyguyu 
tüm insanlarla paylaşmanın önemi her geçen daha da artmaktadır. Her şey 
merhamete muhtaç âdeta ve merhamette onu verene… 

Nerede kullanılacağını bilmediğinizde yokluğu da varlığı da aynı hüküm-
de olan bir değerdir merhamet. Kesinlikle ameliyat edilmesi gereken bir 
hastayı, “canı acımasın” diye ameliyat etmeyen doktorun yaptığı merha-
met değildir. Çocuğunun “uykusu bölünmesin” diye onu sabah namazına 
kaldırmayan ebeveynin yaptığı da merhamet değildir. Bir annenin bebeğini 
emzirmesi onun merhametinin göstergesidir; ama evde yangın her tara-
fı sarmışken bebeğini emziren anne merhametli değildir. Okuma imkânı 
bulunmayan insanların öncelikli ihtiyacı bir okuldur. Açlıkla karşı karşıya 
olan insanların ise karınlarını doyuracak bir lokma ekmeğe ihtiyacı vardır.  
Herkesin her ihtiyacını karşılamak değildir merhamet; gerçekten ihtiyaç 
hissedilen bir konuda ihtiyaç sahibinin ihtiyacını gidermektir. Bu bakımdan 
merhametin nerede, kime ve ne şekilde sergileneceğinin de çok iyi anla-
şılması gerekmektedir.

Bu gün dünyanın dört bir yanında birçok insan aynı anda farklı uçla-
rı yaşıyor. Kimisi varlık içinde yüzerken; kimisi yokluğun en derinlerinde 
boğuluyor. Kimi en iyi imkânlarda istemediği kadar bilgiye ulaşabilirken; 
hemen yanı başında bir başkası  bilgisizlik uçurumuna doğru son sürat gidi-
yor. Kimi hiçbir sıkıntı çekmeden hayatını sürdürürken onunla aynı havayı 
soluyan başka birisinin başından sıkıntı eksik olmuyor.  Bu uç noktaları bir 
arada yaşayan insanları uçlardan ortalara doğru çekecek ve ortada buluş-
turacak temel duygu da yine merhamettir. 

Şunu da unutmamamız gerekiyor: Merhameti öğretemediğimiz zaman; 
onu yaşatacak nesiller yetiştiremediğimiz zaman insanlar arasındaki fark-
lar ve uç noktalar gittikçe daha onulmaz bir hâle gelecektir. Yoksulluğun 
ve yokluğun önüne geçecek çareleri merhametli insanlar bulacaklardır. 
Savaşların, çatışmaların ve her türlü şiddetin engelleyicisi de merhamet 
neferleri olacaktır. 

Bizler Azîz Mahmûd Hüdâyi Vakfı olarak yaptığımız saha analizleriyle 
zorda kalmış insanlarımızın imdat çığlıklarına elimizden geldiğince çareler 
arıyoruz. Bu bakımdan merhamet nazarından bakmak istiyoruz dünyaya. 

Cenab-ı Allah nazarımıza feraset versin. Gayretimizi bereketlendirsin. 
Merhamet pınarlarından doyasıya istifade etmemizi ve tecellilerini nasip etsin.
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Merhamet, îmânın en büyük lûtuf  
meyvesidir. Kur’ân-ı Kerîm’de, kendisini 
bizlere en çok “Rahmân” ve “Rahîm” 
esmâsıyla tanıtan Cenâb-ı Hak, Peygam-
ber r Efendimiz’i de “Raûf” ve “Rahîm” 
yani çok şefkat ve merhamet sahibi ola-
rak takdîm etmektedir. Böylece O’nun 
ümmetinin de merhamet sâhibi olmasını 
arzu buyurmaktadır. 

Nitekim âyet-i kerîmede:

“…Mü’minlere (şefkat ve tevâzû) 
kanadını indir.” (el-Hicr, 88) buyurmak 

sûretiyle Cenâb-ı Hak, Peygamber Efen-
dimiz’in şahsında mü’minlerin de birbir-
lerine karşı çok şefkatli ve merhametli 
olmalarını emretmiştir.

Ayrıca “Allah” diyen bir kalbin; merha-
metten ve onun fiilî tezâhürleri olan infak 
ve hizmetten nasipsiz olması düşünülemez. 
Kâmil bir mü’min, başta insan olmak üzere 

mahlûkattan hiçbirinin sesli veya ses-
siz feryâdına bîgâne kala-

maz, elinden gelen hiç-
bir şeyi esirgeyemez.

Bu hususta bir mü’minin sahip olma-
sı gereken kalbî derinlik ve inceliği, Şeyh 
Sâdî, Bostan adlı eserinde, başından geçen 
bir hikâye ile şöyle îzah etmektedir:

“Bir yıl Şam’da öyle bir kıtlık oldu ki, 
âşıklar aşkı unuttular. Gökyüzü yeryüzü-
ne karşı öyle hasis davrandı ki, ekinler ve 
hurma ağaçları dudaklarını bile ıslatama-
dılar. Ne kadar pınar varsa hepsi kurudu. 
Yetimlerin sıcak gözyaşlarından başka bir 
damla su kalmadı.

Bulutlar, sanki buhar olmuştu. Bacalar-
dan tüten ise yoksulların âhından başka bir 
şey değildi.

Ağaçlar kurumuş, çıplak fakirlere dön-
müştü. Güçlü, kuvvetli kişiler tâkattan 
düşmüş, âciz kalmışlardı. Bahçelerde göl-
ge ve dağlarda yeşillik kalmamıştı. 

Vaziyet böyle iken, bir gün yanıma bir 
dostum geldi. Bir deri bir kemik kalmıştı. 
Hâlbuki zengin, kudretli, şan ve şeref sahi-
bi, hem de cüsseli bir insandı. Bu sebeple 
hâlini görünce çok şaşırdım. Kendisine:

«–Ey güzel huylu dostum; ne oldu, nasıl 
bir felâkete uğradın? Gördüğüm bu zayıf, 
bitkin ve kederli hâlinin sebebi nedir?..» 
diye sordum.

Dostum ise bana hayret içinde derin 
derin baktı. Sonra üzgün bir şekilde şöyle 
cevap verdi: 

«–Dostum! Kederimin sebebini bilmi-
yorsan, bu ne gaflet! Biliyorsan niçin soru-
yorsun? Görmüyor musun ki, felâket son 
raddeye vardı. Ne gökten yere yağmur 
iniyor, ne yerden göklere, âh edenlerin 
feryâdı yükseliyor!» 

Ona dedim ki:

«–Biliyorum! Fakat bu kıtlık, seni niye 
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bu kadar teessüre gark ediyor ki? Zehir, 
panzehirin bulunmadığı yerde adam öl-
dürür. Başkası yoksulluktan ölebilir. Fakat 
sen yoksul değilsin ki... Senin her şeyin var. 
Dünyayı tufan kaplasa bundan ördeğe bir 
zarar gelir mi?»

Bunun üzerine o kemâl ehli dostum, âli-
min câhile bakması gibi, önce beni baştan 
aşağı süzdü ve sonra da bana pek gücen-
miş olduğunu da ifâde edercesine, mânâlı 
mânâlı dedi ki:

«– Farz et ki ben denizin kıyısındayım 
ve çok sevdiğim dostlarım da denizde 
boğuluyor. Söylesene, bu durumda müs-
terih olabilir miyim? Yüzümün solgunlu-
ğu yoksulluktan değildir. Benim yüzümü 
sarartan, yoksulların ızdırabıdır. Akıllı bir 
insan ne kendisinde ne de başkalarında 
bir yara görmek ister. Hamdolsun benim 
bir yaram yok, ama başkalarında bir yara 
gördüğüm vakit titriyorum, vücudum 
sarsılıyor. Zira vicdan sahibi olan, kendi 
âzâsında bir yara görmek istemediği gibi, 
Allâh’ın diğer mahlûkâtında da görmek 
istemez. Bir düşünsene, bir hastanın ya-

nında bulunan kimse sıhhatte bile olsa 
içi rahat edebilir mi? Zavallı, fakir bîçâ-
relerin hâlini gördükçe, yediğim her bir 
lokma bana zehir oluyor, dert oluyor. 
Hemcinslerini sefâlette gören bir insan, 
gülistanda eğlenebilir mi hiç? Zira ağla-
yan birini gördüğümde, benim de gözüm 
nemleniyor.»”

Unutulmamalıdır ki merhamet, îmânı-
mızın bu âlemde şahidi olan ve bizi kalben 

Rabbimiz’e yaklaştıran ilâhî bir cevherdir.

Merhamet, bizlere ihsân ve ikrâm edil-
miş olan her nimeti, bu nîmetlerden mah-
rum olan kimselerle gönül hoşnutluğu 
içinde paylaşabilmektir. Diğer bir ifâdeyle 
merhamet, başkalarının mahrûmiyetini 
telâfî için, gece gündüz demeden onların 
yardımına koşmaktır.

Bu sebeple denilebilir ki; dertli bir insan 

“Ey akıllı kişi! «Sen yerde olanlara merhamet et ki, gökte olanlar da sana merhamet etsin!» hadîsine kulak ver! Senden aşağı olana acı 
ki, senden üstün olan da sana acısın!” (Hazret-i Mevlânâ)
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karşısında gönlün ızdırap duyması ve mer-
hamet duygularının coşması, insanda has-
sas bir kalbin varlığının ilk alâmetidir.

Nitekim âlemlere rahmet olarak gönde-
rilen Peygamber r Efendimiz’in, bu hâlin 
müstesnâ bir zirvesini teşkil ettiğini Cerir 
bin Abdullah t şöyle anlatmaktadır:

“Bir gün erken vakitlerde Rasûlullah 
r’in huzûrunda idik. O esnâda Mudar 
Kabîlesi’nden, kılıçlarını kuşanmış, perişan 
bir topluluk çıkageldi. Gelenlerin üzerinde 
kaplan derisine benzeyen, alaca çizgili basit 
bir aba vardı. Bu abayı delerek başlarından 
geçirmişlerdi. Fakat neredeyse çıplak vazi-
yetteydiler.

Onları bu derece fakir görünce Allah 
Rasûlü’nün yüzünün rengi değişti. Hemen 
evine girdi. Sonra da çıkıp Bilâl’e ezân oku-
masını emretti, o da okudu. Sonra Bilâl 
kâmet getirdi ve Efendimiz namaz kıldırdı. 
Akabinde bir hutbe îrâd ederek şu âyet-i 

kerîmeyi okudu:

«Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yara-
tan, ondan zevcesini var eden ve ikisinden 

pek çok kadın ve erkek meydana getiren 
Rabbiniz’e hürmetsizlikten sakının! Allah 
şüphesiz hepinizi görüp gözetmektedir.» 
(en-Nisâ, 1)

Sonra da şu âyeti okudu:

«Ey îmân edenler! Allah’tan korkun, 
herkes yarın için ne hazırladığına baksın!..» 
(el-Haşr, 18)

Daha sonra:

«–Her bir fert altınından, gümüşünden, 
elbisesinden, bir ölçek bile olsa buğdayından, 
hurmasından sadaka versin. Hattâ yarım hur-
ma bile olsa sadaka versin!» buyurdu.

Bunun üzerine Ensâr’dan bir adam, ağır-
lığından dolayı neredeyse kaldırmaktan âciz 
kaldığı, hattâ kaldıramadığı bir torba getirdi. 
Ahâlî birbiri peşine sökün edip sıraya gir-
mişti. Sonunda yiyecek ve giyecekten iki 
yığın oluştuğunu gördüm. Baktım ki Rasûl-i 
Ekrem Efendimiz’in yüzü gülüyor, sanki al-
tın gibi parlıyordu…” (Müslim, Zekât, 69)

Şu fânî hayatın sonsuz zevkini tada-
bilmek, Rasûl-i Ekrem r Efendimiz gibi, 
gönül bahçelerinden şefkat, merhamet, 
cömertlik ve fedakârlık rayihası çıkarabil-
mekle mümkündür.

Bu sebeple bizler de elimizdeki nîmet-
leri muhtaçlarla paylaşalım ki, memnun ve 
mesrûr ettiğimiz gönüller, dünyada gönül 
feyzimiz, âhirette imdâdımız, Cennet’te 
saâdetimiz olsun. Zira kardeşlik de bunu 
gerektirir.

Efendimiz r şöyle buyuruyorlar:

“Müslüman, müslümanın kardeşidir. Ona 
zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana 
teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını 
gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. 
Kim bir müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, 
Allah Teâlâ o kimsenin kıyamet günündeki 
sıkıntılarından birini giderir. Kim bir müslüma-
nın ayıp ve kusurunu örterse, Allah Teâlâ da o 
kimsenin ayıp ve kusurunu örter.” (Buhârî, Mezâ-

lim, 3; Müslim, Birr, 58)

Bir müslümanın ihtiyacını gideren kim-
senin ihtiyaçlarını da Cenâb-ı Hakk’ın gide-
receğinin vaad edilmesi, bu davranışın ne 
kadar faziletli olduğunu anlamamıza yeterli 
bir delil teşkil etmektedir. Diğer bir hadîs-i 
şerîflerinde de Peygamber Efendimiz şöyle 
buyurmuşlardır: 

 “Cennetlikler üç gruptur. Bunlar:

–Âdil ve hizmetli bir devlet başkanı, 

–Yakınlarına ve müslümanlara karşı mer-
hametli ve yufka yürekli olan kişi ve 

–Âilesi kalabalık olduğu hâlde haram ka-
zançtan sakınıp kimseden bir şey istemeyen 
adamdır.” (Müslim, Cennet, 63)

Mevlânâ Hazretleri şöyle buyurmuştur:

“Fakr u zarûret içinde boğulan gönüller, 
dumanla dolu bir eve benzer. Sen onların 
derdini dinlemek sûretiyle o dumanlı eve bir 
pencere aç ki, onun dumanı çekilsin, senin de 
kalbin yumuşayıp rûhun incelsin.”

Yine Rasûlullah r Efendimiz bir hadîs-i 
şerîflerinde şöyle buyuruyorlar:

“Hayâtım sizin için hayırlıdır; bazı hâdise-
ler yaşarsınız, bunun üzerine size ilâhî vahiy ve 

hükümler indirilir. Vefâtım da sizin için hayırlı-
dır. Amelleriniz bana arz edilir. Güzel bir amel 
gördüğümde Allâh’a hamd ederim, kötü bir 
şey gördüğümde de sizin için Allâh’a istiğfar 
ederim.” (Heysemî, IX, 24)

Bu sebeple bize düşen, amellerimizin arz 
edildiği Âlemler Sultânı Efendimiz’i hoşnûd 
edecek olan güzel ameller sergileyebilmek-
tir. Çünkü O’nu tebessüm ettirebilmek, 
Cenâb-ı Hakk’ın rızâsına nâil olmak de-
mektir. 

Baktığımız zaman bütün evliyâullâhın 
fârik vasfının da, şefkat ve merhamet ol-
duğunu görürüz. Merhametin baş düşmanı 
ise, israf ve pintiliktir. İsraf, sadece kendine 
ve aşırı derecede harcamaktır. Bu sebeple 
denilmiştir ki; «İsrafta hayır, hayırda ise israf  
yoktur.»

Hazret-i Ali t da şöyle buyurmuştur:

“Zenginlerin israfı ölçüsünde fakirler aç 
kalır.” 

Cimrilik ise aslî ihtiyacından fazlasını 
kendine biriktirmektir. İkisi de bencillik ve 
hodgâmlık tezâhürüdür. Dünya malının, 
ilk insandan beri kimseye yâr olmadığı bir 
hakikatken, insanoğlunun birkaç günlük ta-
sarrufuna verilmiş olan mâl ile kibirlenmesi 
ve bunun neticesinde de ya cimriliğe kal-
kışması ya da isrâfa sürüklenmesinin, kişiyi 
son derece kötü bir âkibete dûçâr edeceği 
muhakkaktır.

Hikmet ehli bir zât bunu şöyle açıklar:

“Bir kul öldüğünde, malı husûsunda iki 
musîbetle karşılaşır ki, daha önce bunlar 
gibisini hiç görmemiştir:

Birincisi; bütün malının elinden alınması-
dır. Diğeri de; bütün malı elinden gitmesine 
rağmen bunların hepsinden tek tek hesâba 
çekilmesidir.”

Bir insan için, üstelik kendisine fayda 
vermeyen bir maldan dolayı hesâba çekil-
mek ne kadar da hazin bir durumdur. Allah 
Rasûlü r Efendimiz bu durumdakiler için 
şöyle buyurmuştur:

“Yazıklar olsun, yazıklar olsun o kimseye 
ki, ehl ü ıyâlini hayır (servet) üzere bırakır da, 
kendisi Rabbinin huzûruna şerle (kazandıkla-
rının hesap yüküyle) varır.” (Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, 

no: 9693)

Yani mîrasçılarına büyük bir servet bıra-
kır, fakat kendisi, malı helâl yoldan kazan-
madığı, malıyla hayır işlemediği ve evlât-
ları da malını kötü yollarda kullandığı için 
huzûr-i ilâhîye günahkâr bir şekilde çıkar.

İslâm âlimleri de, yeryüzünün herhangi 
bir bölgesinde zulüm gören, esir olan veya 
ezilen din kardeşlerine yardım etmeye 
muktedir olup da yardım etmeyen müs-
lümanların, büyük bir günâha girecekleri 
husûsunda ittifak hâlindedirler.

Velhâsıl Yüce Rabbimiz, kulundan mer-
hamet, şefkat, diğergamlık, cömertlik ve 
hizmetle müzeyyen bir kulluk hayatı arzu 
etmektedir. 

Cenâb-ı Hak, bizleri dâimâ Peygamber 
Efendimiz’i tebessüm ettirecek güzel hâl-
lerle hâllendirsin. Bütün mahlûkâta karşı 
şefkat ve merhameti gönüllerimizin bit-
mez tükenmez hazinesi eylesin… 

Âmîn…
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Fransa eski Kültür Bakanı Andre Malra-
ux, aynı zamanda ünlü bir roman yazarı. 
Romanının adı Umut. İspanya iç harbini 
anlatıyor. İç harp, faşist general Franco’nun 
askerleri ile, uluslararası tugaylar arasında 
gerçekleşiyor. Uluslararası tugaylarda her 
milletten sosyalist aydınlar var. Franco ca-
navar, tugaylar barış   misyonerleri olarak 
görülüyor.  Malraux, romanda şöyle bir 
manzarayı tasvir ediyor: 

- Bir franco askeri vurulmuş, yere uzan-
mış yatıyor. Yaralarından akan kanlar bir 
çukurda toplanmış. Bu arada bir çocuk ge-
liyor, parmağını çukurda birikmiş olan kana 
batırıyor ve yandaki evin duvarına “Viva la 
revolte - Yaşasın devrim” yazıyor.

Çocuk, kan ve devrim...

Andre Malraux  bu manzarayı acıyla, 
ürkerek   seyrediyor ve dilinden şu sözler 
dökülüyor:

- Bize bir Müslüman yufka yüreği lazım.

.......

Gel ey merhamet!

Dol yüreklerimize.

Doğ yüreklerimize.

Erhamürrahimin’den taşıp gelen rahmet 
huzmeleri gibi.

Rahmeten lil aleminden yüreklerimize 
konan merhamet şebnemleri gibi.

Çocukların yüreklerine dol. Yolmasınlar 
kelebeğin kanatlarını, atış talimi 
yapmasınlar kediler üzerinde, kanatlarını 
kesmesinler kuşların. Vuruştuklarında 
canavarlaşmasınlar arkadaşlarına karşı.

Annelerin yüreklerine dol. Dövmesinler 
çocuklarını sokakta. Bırakmasınlar bebek-
lerini hastane odalarında, cami kapıların-
da, çöp kutularında... Allah’ın kendilerine 

emanet ettiği bebeklere bıçak attırmasınlar 
doğmadan.

Babaların yüreklerine dol. Bırakıp gitme-
sinler eşlerini, çocuklarını hiçbir sorumluluk 
duymazcasına. Hiçbir bağları oluşmamış 
gibi. Sadece bir sperm fabrikası haline gel-
mesin babalar. Rahmet yüklensin, şefkat 
yüklensin...

Eşlerin yüreklerini sar ey merhamet. 
Peygamber yüreği dolaşsın her bir gönülde.

Evlerin iklimi ol. Merhameti solusun her-
kes.

Ülke ülke gel ey merhamet. Kıta kıta sar 
evreni.

Güç sahiplerinin yüreklerini unutma. En 
küçüğünden en büyüğüne. En çok güç sa-
hibine lazımsın. En çok onu dizginlemelisin.

İşverenin yüreğini bul, çalıştırdığı her 
insana acısın. Gücünü, kendisi Erhamür-
rahiminden nasıl merhamet niyaz ediyorsa 
öyle kullansın.

İşçinin yüreğini bul. Kol gücü ile kalb 
gücünü dengelesin.

Yetimler için gel ey merhamet!

Öksüzler için gel yüreklere.

Eşini kaybetmiş kadınlar için. 
Öksüzleşmiş, yalnızlaşmış, adeta gurbete 
düşmüş erkekler için gel.

Yaşlanmış anneler, babalar için. Üf 
bile denilmemesi istenenler için. Rah-
man’ın “Rahmet kanatlarını gerin” dediği 
aba-ü ecdat için.

Kapıda gülen bir göz bekleyen huzurevi 
sakinleri için.

Yalnızlar için. Yolda kalmışlar için. Gur-
bete düşmüşler için.

Mısır için, Suriye için, Irak için, Myanmar 
için.

Bosna’da çocuğu katledilen anneler için, 
anneleri katledilen çocuklar için, Bosna’da 
gün ortasında ve tüm dünyanın önünde 

Gel Ey
Gazeteci Yazar: Ahmet TAŞGETİREN

MERHAMET
kaybedilen insanlık için, üzerine çullanılan 
insanlık onuru için. Vurulan Mostar için, 
İslam medeniyeti mirası için...

Çağın yalnızlığa mahkum ettiği, kapıları 
hiç çalınmayan yaşlılar için gel ey merha-
met.

Gençler için gel.

Uyuşturucu, alkol, cinsellik anaforunda 
savrulan gençlerin yüreğini kurtarmak için 
gel ey merhamet!

***

Gel, gel, gel, Müslüman yufka yüreği gibi 
gel.

Cami duvarlarına nakşedilen kuş yuvaları 
zarafetinde gel.

Kanadı kırılan göçmen leyleklerin kana-

dını saran el gibi, kalb gibi gel.

Yoksul kız çocuklarının çeyizlerini hazır-
lamak üzere kurulan vakıflar gibi gel.

Hastanelerde yatan kimsesiz hastalara el 
uzatan Valide sultanların şefkat yüklü kalbi 
gibi gel.

Sadaka taşları gibi merhamet ve izzeti 
birlikte remz eden medeniyet nişanı gibi 
gel.

...

Gel ve kurtar, Nagazaki’nin, Hiroşi-
ma’nın üzerine bomba atıp, onbinlerce in-
sanın buharlaşmasına yol açan askerin, ona 
emir veren ülke yöneticisinin yüreğini...

En çok “Cinayet yüzyılı” denen 20’inci 
yüzyıldan çağırıldın. Birinci Dünya Savaşının, 
İkinci Dünya Savaşının milyonlarca kurbanı 
çağırdı seni. Toplama kampları çağırdı. Ebu 
Gruybler, Gulaglar, Guantanamo’lar çağır-
dı. Kamboçya’da ölüm tarlalarında öldürü-
len, yakılan, sonra asılan yüzbinler çağırdı.

Şimdi 21’inci yüzyıldan çağırılıyorsun.

Gel ey merhamet!

Müslümanın yüreğine gel, Peygamber 
yüreğinden bir ışıltı gibi.

O bile hasret kaldı sana ey merhamet.

Müslüman ki, asla ve kat’a merhametsiz 
olmazdı, o bile kıyıyor ve kendi kardeşleri-
ne kıyıyor o bile.

Sünninin yüreğine gel, Şiinin yüreğine 
gel, Selefiyi bul, Taliban’ı bul, El Kaideyi 
bul, cemaat cemaat, tarikat tarikat yokla 

yürekleri.

Ölmüş kardeşinin etini çiğniyor baksana.

Ey merhamet, nerdesin Müslümanın 
kalbinde değilsen?

Kafdağında mısın, göklerde misin, ner-
desin?

Örgüt örgüt, nefis nefis, gurur gurur, gıy-
bet gıybet çiğniyor Müslüman birbirini.

Gel de Rahmetenlil alemini hatırlat.

Kız çocuklarını diri diri toprağa gömen 
canavarlaşmış cahiliye insanından ipek yü-
rekli Sahabiler çıkaran merhamet mimarını 
çağır insanın yüreğinin üzerine yeniden elini 
koyması için.

Karıncanın hukukundan hesaba çekile-
ceğini bilen mü’min gibi gel.

Bütün cihanın İslam’ın rahmet iklimini 
yaşaması için merhameti farz bilen, en bü-
yük merhamet olarak “hidayet merhame-
ti”ni kuşanan sahabe nesli gibi gel.

Sokaklarda çiğnenen genç kızlara bak.

Kalbi çürütülmüş yeni çağ insanına bak.

Gel ey merhamet!

Ahsen-i takvim üzere yaratılan, keremle 
donatılan, eşref-i mahlukat diye nitelenen 
insanın, Şeytan’ın oyuncağı haline gelmesi-
ne acı ve gel ki, insanı en çok insan kılan hü-
viyetinle, yeni bir insanlık zamanı başlasın.

“İnsanı Rahman yarattı.”

Rahmet ve merhamet yaratılış genlerine 
kondu insanın.

Şeytan habire yonttu insanın insan yanı-
nı, törpüledi ve merhametten soydu onu.

Şimdi “Şeytana rağmen” diyerek gel ve 
buluş insanla.

Rahman’ın yolunu bulsun insanoğlu ye-
niden.

Zatına rahmeti yazana dönsün insan ye-
niden yüzünü.

Kurtarsın yüreğini Şeytanın pençelerin-
den.

Gel ey merhamet!

Hasret sana yüreklerimiz, gözlerimiz, 
kulaklarımız, ellerimiz, bütün varlığımız 
hasret.

İnsanlık hasret sana ey merhamet. Gel, 
gel!

(Bu yazı Ahmet Taşgetiren imzasıyla Altınoluk dergisi 2013 - 
Ağustos sayısında yayınlanmıştır.)
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Hüdâyî Gönüllüsü Musa Ömer ile Minik Mustafa’nın Suriye’den 
İstanbul’a uzanan hikayesini konuşuyoruz. 

Bize Mustafa’nın hikâyesini anlatır mısınız?

Mustafa 4 yaşında Suriyeli bir çocuk. Doğuştan işitme engelli 
ve konuşamıyor.  Ailesi, Mustafa doğduğundan beri onun işite-
bilmesi ve konuşabilmesi için uğraşıyor. Suriye’de tedavi amaçlı 
tetkikler yapılmış ama yetersiz kalmış.

Suriye’de yaşanan iç savaştan kaçıp Şanlıurfa’ya gelmişler ve 
burada mülteci kampında kalmışlar. Daha sonra Şanlıurfa’da 
devlet hastesine tedavi amaçlı gitmişler. Ancak oradaki doktorlar 
Mustafa’nın duyamayacağını ve konuşamayacağını söylemişler.

Aile İstanbul’a gelmiş ve burada Marmara Üniversitesi Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi’ne gitmişler. Lakin durum burada 
da aynı… Doktorlar ilk gittiğinde yine çocuğun duyamayacağını 
söylemişler.

Ancak ikinci kez tekrar gittiklerinde bu kez duyma imkânı var 
demişler. Aile sevinç ve umut içinde tabi…

Aile Hüdâyî Vakfı ile nasıl irtibat kurdu?

Azîz Mahmûd Hüdâyî Vakfı’nın Sancaktepe’deki merkezinde 
doktorlar sürekli Suriyeli mültecilerin sağlık durumlarıyla ilgilenir, 
muayene ve tedavi eder.Mustafa’nın durumunu oradaki dok-
torlara anlatmışlar, onlar da aileyi Çapa Hastanesi’ne yönlendir-

    UMUT YOLCULUĞU miş. Fakat tercüman olmadığı için oradaki 
personel ve doktorlarla anlaşamamışlar. Bu 
aşamada beni tercümanlık için çağırdılar.

Size nasıl ulaştılar?

Ben zaten Hüdâyî Vakfı İnsani Yardım 
Birimi’nde gönüllü olarak çalışıyorum. Va-
kıfta bu konuyla ilgilenen yetkililer benimle 
irtibata geçti ve tercümanlık için çağırdılar. 
Ben de Çapa Hastanesi’ne gidip tercüman-
lık vazifesini yerine getirdim.

Çapa’da doktor önce tahlillerin yapıl-
masını istedi. Tahliller olumlu çıktı. Doktor, 
Mustafa’nın 2 hafta boyunca cihaz kullan-

ması gerektiğini ve bununla birlikte konu-
şabilmesi için özel eğitim alması gerektiğini 
söyledi. Tabi bu aşamada tahliller de de-
vam edecek.

Peki aile, bu cihaz ve diğer tedavi mas-
raflarını nasıl karşılıyor?

Masrafları aile karşılamıyor. Hüdâyî 
Vakfı, hem tedavi aşamasındaki masrafları 
hem de yol, yemek gibi diğer harcamaları 
karşılıyor.

MUSTAFA AMELİYATTAN 
SONRA TAMAMEN 
DUYABİLECEK

Doktorlar ameliyattan sonra Mustafa’nın 
işitme sorununun tamamen düzeleceğini 
söyledi. İnşallah Mustafa ameliyattan sonra 
hem duyabilecek hem de konuşabilecek.

Bizi aydınlattığınız için teşekkür ederiz.

Suriye’den İstanbul’a

Hüdâyî gönüllüsü 
Musa ÖMER ile 
Röportaj

Rö
po

rt
aj

Furkan  HASDEMİR

HÜDÂYÎ  BÜLTENİ  Ekim - Kasım - Aralık 2015 11



19 Eylül’ün ikindi vaktinde   namazları-
mızı Yeşilköy Havaalanında eda ettikten, 
sevenlerimizle vedalaştıktan sonra uça-
ğa bineceğimiz kapıya doğru yürümeye 
başladık.

Uçağa geçerken nedendir bilinmez, san-
ki şehirlerarası bir seyahatteymiş hissini 
veren bir sıcaklık, yolcuların gözlerinden 
okunuyordu. Neredeyse tamamı Türk 
yolcuların oluşturduğu topluluk, İslam’ın 
sedasını daha gür duyurmaları için Mali’de-
ki, Nijer’deki kardeşlerimize ses olmaya 
gidiyorduk. Aslında İslam’ın sesi o beldeler-
de yüzyıllardır yankılanıyordu. Lakin Fran-
sa’nın yüzyıllardır sömürdüğü Kâbe örtüsü 
rengindeki bu insanlar, hem ruhen, hem 
de bedenen beslenemedikleri için sesleri 
de bedenleri gibi cılız çıkıyordu. İşte bu se-
yahat kum rengi ülkelerde sese ses, hisse 
his katmak için karınca misali bir destek 
hareketiydi. Sabaha karşı 4 sularında uçağın 
zeminle buluşması uyandırdı bizi derin bir 
uykudan. Belki de ümmet olarak uyanma-
nın vaktiydi, Mali’de bayram sabahı olma-
lıydı artık, tüm ümmet için. Öyle demişti 
karşılaştığımız bir Malili: “Siz gelmeseydiniz 
bayram gelmeyecek sanıyorduk. Bayramı 
bize siz getirdiniz.” Havaalanı girişinde ateş 
ölçüm cihazıyla yaptıkları uygulama (Ebola 
virüsüne bir çeşit önlem) belki de bi dünya 
problemin üzerine bir tane daha eklenme-
sin sadedinden bir gayretin göstergesiydi. 

BAYRAM COŞKUSU

Mali Eyüp Camii’nde tekbirlerle bayram 
namazı kılıp coşkulu sokaklardan geçerek 
vakıf  merkezine ulaştık. İlk gün vakıf  mer-
kezinde kesilecek kurbanlıklar için tüm ha-
zırlıklar bir gün öncesinden tamamlanmış, 
organizasyonda görevli olan Türk ve Malili 
görevlilerden oluşan ekip, hiçbir aksaklı-
ğın yaşanmaması için olanca gayretleriyle 
hazırlanmışlardı. Bayram, çocukların göz-
lerinde bir başka güzelliğe vesile oluyor, 

dağıtılan etler ebeveynlerinin ellerinden 
tutan meraklı yüzlerde tebessüme vesile 
oluyordu.

Bayramın 2. Günü sabah namazını kıla-
rak yola koyulduk. İstikametimiz Massini 
şehri. Başkente 5 saatlik mesafe… Kurak 
Afrika’nın yemyeşil bahçeleri arasından 
giderek Massini kasabasına ulaşmayı he-
defliyoruz. Yolların kenarlarında yemyeşil 
tarlalar, yapraklarının ağırlığından sağa, sola 
sallanan ağaçlar. Afrika’da bu yeşilliğin hik-
meti ne ola ki diye düşünürken rehberimiz 
veriyor cevabı. Yağmur mevsimi olduğun-
dan böyle yeşilmiş toprak, fakat 8 ay süren 
kuraklık, bu beldeler insanın yüreğini de 
dilini de susuzluktan kavururmuş. Tam yola 
çıkmışken bir kontrol noktasında kesiliyor 
önümüz. Klasik bir cevap: ‘Operasyon Ta-
baski’. Fransızca “Kurban kesmek için or-
ganizasyona gidiyoruz” manasına gelen bu 
iki kelimeyi çeşitli vesilelere yüzlerce defa 
kullandık. Polis, memnun oluyor bu keli-
meleri duyunca. Uzak ülkelerden buraya 
gelen beyaz insanın aslında yakın bir yüreği 
olduğunu anlama fırsatı buluyor.  Massini 
kasabası oldukça fakir, halk ciddi bir hayat 

mücadelesi veriyor ve neredeyse medeni-
yet buraya hiç uğramamış. Eğer modern 
anlamda medeniyet yol ise; buraya gelirken 
gördüğümüz büyük Nijer nehri üzerindeki 
devasa köprüyü saymazsak, yolun varlığın-
dan söz edemeyiz. Eğer medeniyet su ise; 
açılıp da hemen kuruyan ve taşıma gücüne 
dayalı kuyu sistemine medeniyet demek 
söz konusu bile olamaz. O halde nedir 
medeniyet? 

HALKIN BİZLERE 
MUHABBETİ

Bu insanlar bir arada çok ciddi bir mü-
cadele veriyorlar. Hayatta kalma mücade-
lesi. Yani bizimkinden çok uzak ve farklı 
bir mücadele.  Kurban kesilecek alanda 
süslü kıyafetleriyle (Bayramda çok renkli 
kıyafetler giyiyorlar) bir yetkili karşılıyor 
bizi. Vakit kaybetmeden alanı hazırlamaya 
başlıyoruz. Neler gerekiyorsa konuşup 
kararlaştırılıyor. Bayraklar asılıyor. Türk 
bayrakları ümmetin hamisi milletimizi 
temsil ediyor oralarda. Alanda görevli 
kişilere Türkiye’den getirdiğimiz tişörtleri 
hediye ettiğimizde çok mutlu oluyorlar. 
Göğüs kısmında bulunan Türk bayrağını 

kendi vatanını sembolize eden bayraktan 
ayrı tutmuyor. O bayrağı İslam’ın bir ala-
meti olarak taşıyor. 

Her konuda yerli halk yardımcımız; 
bayrak asmak için gereken bir çivi, taş 
yardımıyla evin toprak duvarına kolayca 
çakılıyor. Mesele halloluyor. Zaten burada 
hiç bir şey güçleştirilmiyor. Hemen çözüm 
bulunuyor. Hayat basit ve çözüm kolay. 
Ancak iletişim bazen güçleşiyor. Kurban 
keserken sesli sesli tekbir getirilmesi alışık 
oldukları bir durum değil. Sabırla defalarca 
tekrar ediyoruz nasıl yapacağımızı. Olmadı 
tekrar deniyoruz anlatmayı. Ekibimiz gayet 
sabırla hareket ediyor. Herkesin gönlünü 
yapmaya muhatabını ikna etmeye çalışıyor. 

Kurbanlar kesiliyor. 15 büyükbaş usu-
lüne uygun olarak kesildi. Sıra derilerin 
yüzülüp etlerin parçalara ayrılmasına geldi. 
Bu arada bayramın neşesi çocuklar etrafta 
dolaşıyor. Kurbanlıklar kesilirken, kopan 
heyecan fırtınası onlara da yansıyor. Bu 
heyecan her hallerinde belli oluyor. İsmini 
bile bilmedikleri topraklardan gelen beyaz 
insan, belki ilk defa gördükleri bir samimi-
yetle kurban kesiyor. 

Neşelerini paylaşmak üzere yanlarına 
gidiyoruz. Elimizde şeker poşeti ile gö-
rünce etrafımızı sarıveriyorlar. İlk önceleri 
bizi  uzaktan ürkek bakışlarla  seyreden bu 

çocuklar, dondurmayı buzluktaki şekerli su 
olarak biliyor. Onların  tek oyuncağı kesilen 
kurbanlıkların kuyruk püskülü. Yani kendi 
çocuğumuza, kardeşimize yedirmeyeceği-
miz, oynatmayacağımız şeylerle eğlenmeye 
çalışıyorlar.

OYUNCAK TUTMASI 
GEREKEN MİNİK ELLER

Etrafımı saran bu neşeli halka iyi ki bura-
dayız dedirtiyor insana. İyi ki Hüdâyi Vakfı 
buralarda Kurban hizmeti veriyor. Birbir-
lerini incitmemeleri için sıraya geçmelerini 
istiyoruz çocuklardan. Tadını bildiklerini 
umduğum, Türkiye’den getirdiğimiz şeker-
leri beşer altışar avuçlarına bırakıyorum. 
Teşekkür ifadesi olarak diz kırıyorlar.   Bu 
hareket de Fransızlardan kalma, teşekkür 
ederim anlamına geliyor. Karşıma gelen 
tatlı bir çocuk, 3 veya 4 yaşında. Şeker ver-
mek için bana uzattığı avucuna bakıyorum. 
Gördüğüm manzara tüyler ürpertiyor. 
Şok yaşıyorum adeta. Karşımda çocuk 
safiyetiyle duran varlık, insanlığın katlet-
tiği ruhu taşıyor. Gülen gözlerle bakıyor 
bana, fakat kalbi kanıyor. Uzattığı avucuna 
tüm  sevgimi doldursam, yüreğinde açılan 
yarayı  iyileştirmeye yetmez. Bana uzattığı 
avucu  yağlı, ıslak ve boş. Diğer avucunda 
ise sımsıkı tuttuğu bir şeyler var. Et parça-
ları. Evet, balon tutması gereken oyuncakla 

yorulması gereken parmaklar, hayvanların 
parçalanması sırasında etrafa saçılıp dökü-
len etleri toplamış yerden. Vicdanlardan 
sökülüp atılan şefkati toplar gibi toplamış, 
toza çamura bulanan et parçalarını. Ben-
se şimdi diğer avucuna bizi affet, Allah’ın 
Ahsen surette yarattığı İnsanlığı, sana bu 
durumu reva gören biz vahşi varlıkları affet 
derecesine 5 tane şeker bırakıyorum. Kır-
mızı, yeşil, sarı şekerler. Şeker vermek, hiç 
bu kadar acı verebilir mi insana? Bir çocuk 
sevgiyle bakarken bu denli acıtabilir mi bir 
kalbi? İşte öyle acıdı kalbim. Belki eve götü-
rülen bu etler Aksam yemeğinde bir parça 
tebessüm vesilesi olacak. Belki evde yatan 
hasta bir aile üyesi bu etlerle şifa bulacak. 
Birçoğumuzun kasaptan et alırken yağıydı, 
siniriydi diye ayırdığımız o et parçaları bir 
çocuk yüreğini sevindirmeye yetecek ka-
dar kıymetli. 

Afrika’da kurban hizmetleri, lisana gel-
meyen birçok mutluluğa şahit olmamızı 
sağladı. Uzak ülkelerdeki din kardeşlerimi-
zin cana yakınlığını hissettik. Onların biz-
den tek farkı dünyaya dalacak kadar nimet 
içinde değiller. Bu da aslında cennete daha 
yakın olduklarını düşündürüyor insana. Af-
rika mesul olduğumuz bir kıta. İyi ki Kurban 
var ve iyi ki uzak ama cana yakın insanların 
yüzünü güldüren bir Hüdâyî Vakfı var.

CANA YAKIN İNSANLARIN UZAKTAKİ ÜLKESİ;

MALİ
Nur Muhammet BALOĞLU
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Bugün Türkiye, dünyadaki bütün Müs-
lüman ülkeler ve toplumlar için bir model 
ülke haline geldi. Türkiye, güçlü ve zengin 
bir medeniyetin mirasçısı olarak böyle bir 
misyonu bütün yüküyle omuzlarında hisse-
diyor. Balkanlardan, Kafkaslara, Orta As-
ya’dan Afrika’ya; Asya’dan Uzak Doğu’ya 
kadar bütün İslam Coğrafyası, kardeş ülke-
leri Türkiye’yi gözlüyor. Türkiye’nin sevinci, 
onların sevinci; Türkiye’nin hüznü onların 
hüznü oluyor. Şüphesiz İslam Ümmeti adı-
na ümit verici bu durum, Türkiye’nin İslam 
Medeniyetinin liderliği misyonuna ve her 
sahada öncülüğüne kapı aralıyor.  

Şüphesiz bu öncülüğün en önemlilerin-
den biri de eğitim sahasıdır. Hüdâyî Vakfı 
bahsi geçen coğrafyalarda insanî hizmetle-
rinin yanı sıra eğitim ve kültür hizmet pro-
jelerini yerel partner kuruluşlar aracılığıyla 
desteklemekte veya ortak yürütmektedir.

Hüdâyî Vakfı uluslararası eğitim hizmet-
leri çerçevesinde, özellikle Afrika ülkelerin-
de işbirliği yaptığı ve destek verdiği projele-
riyle şu hedefleri gözetmektedir:

• Evrensel İslam medeniyet değerlerini, 
yüksek manevi duygularla yaşayan ne-
siller yetiştirecek içeriğe sahip bir eğitim 
modeli oluşturmak.

• Dinî ve millî şuura sahip, dinini heyecanla 
yaşayan, vatanını ve milletini seven genç 
nesiller yetişmesine destek olmak ve 
inançlarını yüksek bir bilinçle hayatının 
her alanında gerçekleştiren nesiller ye-
tişmesine imkan sunmak.

• Her yaştan ve eğitim kademesinden Af-
rikalı çocuklar ve gençler için, evrensel 
İslami değerlerle, yerel insanî değerleri 
harmanlamış ideal öğretim kurumlarını 

ve  modellerini belirlemek. Bu kurumla-
rın kurulmasını temin etmek.

• Bölgesel, kültürel ve mezhepsel fark-
lılıkları dikkate alarak temelde Kur’an, 
Sünnet ve Ehl-i Sünnet çizgisinde doğru 
eğitim stratejileri belirlemek. Var olan 
eğitim faaliyetlerini bu çerçevede des-
teklemek. 

• Bu doğrultuda faydalı ve fonksiyonel 
eğitim materyalleri hazırlamak ve tespit 
etmek. Bu materyalleri bölgelerin eğitim 
dillerine (Arapça, İngilizce, Fransızca) 
tercüme edip uyarlamak. 

• Hazırlanan muhtelif  eğitim materyalle-
rinin faydalı ve fonksiyonel kullanımına 
rehberlik etmek. 

Bu misyon çerçevesinde, özellikle Afrika 
ülkelerinden gelen eğitimcilerle bilgi, tecrü-
be ve heyecan paylaşımı hedeflenmiş ve bu 
amaçla hazırlanan projeyle aşağıdaki özel 
hedeflere ulaşılması öngörülmüştür. 

* Şahsiyet gelişiminde mesafe kat etmiş, 
dini ve kültürel alanda akademik seviye-
sini yükseltmiş, topluma liderlik edecek 
model eğitimciler yetiştirmek. 

* Mesleki nosyonunun ve branşının yanı 
sıra dinî eğitim formasyonu yeterliliğini 
kazanmış öğretmenler yetiştirmek.

* Pozitif  ve beşeri bilimlerin yanında dini 
de iyi bilen gençler yetiştirecek öğret-
menlerin gelişimine imkan hazırlamak.

* Eğitimcilerin merkezi seminer program-
larıyla gelişimine destek vermenin yanın-
da bölgesel nitelikli seminer ve pedago-
jik rehberlik hizmetleri sunmak. 

Hüdâyî Vakfı bu niyet ve gayelerle, Yurt-
dışı Eğitim ve Kültür Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğü koordinasyonuyla 03 Ağustos 2015 
- 04 Eylül 2015 tarihleri arasında bir ulusla-
rarası hizmet içi eğitim programı gerçekleş-
tirdi. HÜDÂYÎ VAKFI ve İGEDER (İstanbul 
Gönüllü Eğitimciler Derneği) işbirliği çerçe-

TÜRKİYE
Afrikaya Eğitim-Öğretimiyle 

Model Bir Ülke

vesinde, İGEDER’in yapmış olduğu “Afrikalı 
Eğitimcilerle Tecrübe Paylaşımı” isimli pro-
jeye YTB’nin  (T.C. Yurtdışı Türkler ve Ak-
raba Topluluklar Başkanlığı) sağladığı hibe 
desteğiyle gerçekleştirilen program, biri 
İngilizce konuşan, diğeri Fransızca konuşan 
ülkeler olmak üzere toplam 11 ülkenin katı-
lımıyla iki aşamalı olarak icra edildi.

Özellikle Orta ve Batı Afrika ülkelerin-
den muhtelif  pozisyonlardan eğitimci ve 
eğitim yöneticilerinin katılımın ağırlıklı ol-
duğu programa, İngilizce konuşan ülkeler 
olarak; Uganda’dan 4, Pakistan’dan 2, Fili-
pinler’den 2, Tanzanya’dan 6,  Gana’dan 6, 
Kamerun’dan 4 kişi iştirak etti. Fransızca 
konuşan ülkelerden ise Burkina Faso 10, 
Fildişi Sahili 9, Mali 5, Nijer 4, Haiti 2, ol-
mak üzere toplamda 54 kişi programa ka-
tılımcı olmuşlardır.

“Eğitimin Sınırı Yoktur” vizyonuyla beş 
alanda gerçekleştirilen program;

* Eğitim Planlaması ve Programlaması

* Eğitim Yönetimi ve Liderliği

* Öğretim İlke ve Yöntemleri

* Din ve Değerler Eğitimi

* Eğitimcinin Manevi ve Kişisel Gelişimi 

Alt başlıklarından ve 20 farklı seminer-
den oluştu. İngilizce ve Fransızca grupları iki 
hafta süreyle 70’er saat eğitim aldılar.

Ağırlıklı olarak Türkçe yapılan seminer-
ler, profesyonel tercümanlar tarafından eş-
zamanlı olarak İngilizce’ye ve Fransızca’ya 
çevrildi. Verilen seminerlerde, katılımcıların 
bölgesel ve yerel özellikleri dikkate alınarak 
aşağıdaki ilkeler gözetilmiştir:

a) Seminer konuları ve içeriğinin katılım-
cıların bilgi ve kültürel durumuna göre 
belirlenmesi.

b) Seminer verenlerin (mümkün olduğun-
ca) Afrika vb. ülkeleri ziyaret edenlerden 

tercih edilmesi.

c) Seminerlerin, pratik faydayı (uygulama 
tecrübesini ve bilgisinin paylaşıldığı, reel 
örneklerden yola çıkan bilgi ve tecrübe-
yi) gözeten bir mahiyette olması.

d) Seminerlerin teorikten (education) daha 
çok uygulama (training) özelliği taşıması. 

e) Eğitimlerin interaktif  ve öğrenen mer-
kezli yapılması.

f ) Yönetici pozisyonunda olanların, semi-
ner materyallerini alarak ülkelerinde ak-
tarıcı görevi üstlenmesi. 

Organizasyonda İGEDER, Hüdâyî Vakfı, 
Çamlıca İlahiyat Yurdu, Tekden Koleji ve 
Acıbadem Koleji’nin seminer salonları kul-
lanıldı.

Program sürecinde kurumsal bilgi ve 
tecrübe paylaşımı için Milli Eğitim Bakanlığı, 
Ankara YTB (Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı), İstanbul İl Milli Eği-
tim Müdürlüğü, Üsküdar İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü, TDV (Türkiye Diyanet Vakfı) ve 
İGEDER Bursa Şubesi ziyaret edildi.

Her iki grup için de İGEDER’in Saba-
hattin Zaim Üniversitesi ile yaptığı işbirliği 
neticesinde katılımcılara Sabahattin Zaim 
Üniversitesi tarafından katılım sertifikası 
verildi.

Organizasyon süresi boyunca bilgi, sa-
nat, kültür, tecrübe boyutunda çok verimli, 
coşkulu ve muhabbetli paylaşımlar yaşandı. 
Katılımcılar memnuniyetlerini sözleriyle, 
göz ve gönül diliyle ifade ettiler. Programın 
yerel aşamasının da en kısa zamanda ger-
çekleştirilmesi ümit ve temennileriyle şük-
ran duyguları içinde İstanbul’a veda ettiler.
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Bize gidiş serüveninizden ve Uganda’dan bahseder 

misiniz?

2015 Yılı Aziz Mahmut Hüdâyî Vakfı Kurban Organizas-

yonları çerçevesinde Uganda’ya görevli olarak gittim. Daha 

önce de aynı maksatla çeşitli ülkelere gittiğimden dolayı ilk 

başlarda farklı bir şeylerin olacağını zannetmiyordum. Ama 

bazen hiçbir şey tahmin ettiğiniz gibi olmuyor. Bunu Uganda 

seyahatimde bir kez daha anladım.

Uganda iklim olarak diğer Afrika ülkeleri gibi değildi. 

Yemyeşildi ve hava ılıktı. Aslında insanlarının yaşadığı fakir-

liğin tam tersi; bu ülkenin bitki örtüsü oldukça zengindi ve 

“bu kadar güzelliğe rağmen neden bu kadar fakir bir yaşantı 

içindeler” diye düşünmeden edemiyordum. Ülke koordina-

törümüz Hüseyin BELET Bey havaalanında indiğimiz andan 

başlayarak çok güzel bir ev sahipliği yaptı. Zaten kurban ke-

simi için gerekli tüm hazırlıkları da yapmıştı. Arife günü önce-

HİÇ BİRŞEYİ OLMAYANLAR 
NE ZAMAN PAYLAŞIR!

Rö
po

rt
aj Kurban Yolculuğunda Uganda’da hizmete koşan 

Hüdâyî Gönüllüsü Numan Nurullah Aras Bey’le röportaj:

Rasih TURANOĞLU

sinde herkesin görev yeri belirlendi ve tüm 
malzemeler paketlendi. Gece 04:00’da ilk 
kesim yapacağımız yer olan Moroto’ya ha-
reket ettik. 

Moroto uçakla ilk indiğimiz noktaya kara-
yoluyla 18 saatlik bir mesafede bulunuyordu. 
Zorlu bir yolculuğun ardından Moroto’ya 
ulaştık. Kalacağımız yerlere yerleştik ve ke-
sim alanlarını son kez kontrol ettik. Bir taraf-
tan kurban kesimi için gerekenleri yapıyor bir 
taraftan da gördüğümüz çocuklara hediyeler 
veriyorduk. Arife gününü böyle geçirdik. Ak-
şam olunca istirahate çekildik. Zaten elektrik 
ve suyun günde sadece iki saat bulunduğu bir 
yerdeydik. Akşam 19:00’da gelen elektrik iki 
saat sonra kesiliyordu. Hüdâyî Vakfı olarak su 
sıkıntısının bu kadar net hissedildiği bir yerde 
güzel bir okul ve bahçesine de su kuyusu aç-
mamız bir nebze olsun içimizi ferahlattı. 

Uganda’da bayram sabahı nasıl bir at-
mosferde geçti?

Bayramı namazını kesim ekibi ve Moro-
to sakinleriyle birlikte kesim yapacağımız 
alanda kıldık. Hutbe İngilizce ve Arapça 
olarak yapıldı. İmam bu gün yapacağımız  
yardımlardan dolayı bizlere teşekkür etti. 
Türkiye’nin, İslam adına yaptığı hizmetle-
rin asla unutulmayacağını ifade etti ve hut-
benin sonunda hem Türkiye için hem de 
vakfımız için dualar etti. 

Kesim alanına geçtiğimizde, kasaplar ilk 
kurbanı benim kesmemi istediler. Daha 
önce hiç kurban kesmemiştim ama önce-
ki ülkelerde nasıl kesildiğini görmüştüm. 
Böylece tarif  ettikleri üzere ilk kurbanı 
ve ilk kurbanımı besmeleyle kestim el-
hamdülillah. Sonrasında bu işi daha çabuk 
yapmak adına o günkü tüm kurbanları ki 
41 adetti, ben kestim. Kestiğimiz her kur-
banın hem fotoğraflarını hem videolarını 
çekiyorduk. Böylece isteyen hisse sahibi 
hangi kurbanda kendi hissesinin bulun-
duğunu rahatça öğrenebilecek ve istediği 
takdirde kurbanının kesilme videolarını 
izleyebilecekti. 

Akşama kadar süren kesim işlemin-
den sonra herkes yorulmuştu ama he-
nüz işimiz bitmemişti. Etleri dağıtmamız 
gerekiyordu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 

kesim alanına gelen ve sabırla et bekleyen 
yaklaşık 1200-1300 kişi vardı. Herkese 
yaklaşık olarak 4 kilo et düşüyordu. Bu 
gibi durumlarda izdihamın olmaması için 
görevli olan polislere büyük iş düşüyordu. 
Tek sıra hâlinde dizilen insanlara etlerini 
teslim ediyor ve hemen yan taraftaki boş 
alanda beklemelerini, kesinlikle alandan 
ayrılmamalarını istiyorduk. Bunu yapma-
mızın sebebi mükerrer et almaların önü-
ne geçmekti. 

Bu atmosferde sizi etkileyen bir anınızı 
bizimle paylaşırmısınız?

1200 kişiye et dağıttık ve etlerimiz bitti. 
Ama geride hâlâ 500 kişi vardı. Et almak 
için sabahtan akşama kadar sırtlarında ço-
cuklarla bekleyen anneler, yaşlılar, engelli 
insanlar vs. kaygılı gözlerle bize bakıyor-
lardı. İşte en zor anlardan birisi buydu. 
Hiç etin kalmadığını açıkladığımızda orada 
bekleyen insanların gözlerindeki üzün-
tüyü ifade edemem. Biz hiç et almamış 
insanları teselli etmeye çalışırken, daha 
önce mükerrer et almamaları için boş bir 
alanda beklettiğimiz et alan insanlarda bir 
hareketlenme oldu. Bu alandaki insanlar 
birden et almamış insanların olduğu yere 
doğru gitmeye başladılar. Görevliler bu 
insanların tekrar et almak için kuyruğa 
girdiklerini sanarak onları uzaklaştırmaya 
çalışıyorlardı; fakat bu insanları aldırmı-
yorlardı.  Bir süre sonra görevlilere karış-
mamalarını söyledim ve bekledim. Çünkü 
nasıl olsa et yoktu. İnsanlar sonunda et 
almamış olan insanların yanına yaklaştılar. 
Ellerindeki poşeti açtılar. Sabahtan beri al-
mak için bekledikleri bir avuç etin yarısını 
et almamış insanlara vermeye başladılar. 
Büyük bir huzur içinde ve hiç tereddüt 
etmeden… Sürekli sorardım kendime: 
Hiçbir şeyi olmayan insan paylaşmanın 
zevkine ne zaman varır ki diye. Sorumun 
cevabını galiba bulmuştum. Hiçbir şeyi 
olmayan bir insan paylaşmanın zevkine, 
zorlukla elde ettiği bir nimeti hemen o 
anda paylaştığı zaman varır. Ve galiba en 
büyük cömertlik işte bu anda sergilenir.

Numan bey coşkunuzu bizimle paylaştı-
ğınız için teşekkür ederiz.

SOMALİ’DE 
KURBAN
Tuncay Çelik

Bir başka anlam taşıyor Somali’de 
kurban… Yoksulluğun,  insani dram-
ların zirve yaptığı bir ülke Somali. 
Onun içindir belki kelimelerin kifayet-
siz kalışı, Somali’yi anlatmakta…

Dağıtılan bir hisse et belki bu kadar 
hasretle beklenmemişti. Muhtaçların 
gözbebeğindeki beklentiler hiç bu 
kadar derin saplanmamıştı insanın 
yüreğine…

Tenekeden yapılmış ve naylonlarla 
örtülmüş barakanın lüks sayıldığı bir 
ülke Somali. Neredeyse devlet otori-
tesi hiç yok. Ülkemizden giden TİKA, 
Türk Kızılayı ve Türk STK’lar Devletin 
yapması gereken birçok hizmeti yap-
makta. 

Yine Türk STK’ları olmasa, Soma-
li’de Kurban Bayramı olduğu hiç an-
laşılmayacak.  Sırtında çocukları olan 
ama ayaklarında ayakkabısı olmayan 
kadınların 8-10 km yolu yalınayak 
yürüyerek bir parça et alabilmek için 
yürüyen insanların Ülkesi Somali…

Kurban hisselerinin dağıtımında, 
İnsanların yaşadığı hakiki bayram se-
vinci, bağışçılara ve bu organizasyonu 
yapanlara içten bir dua olarak döndü-
ğünü görmek müthiş bir haz veriyor 
insana. Dağıtılan her poşette et ile 
birlikte Somali’li kardeşlerimiz unu-
tulmadıklarını hatırlıyor. Bir Ensar ve 
Muhacir kardeşliğini hatırlıyorlar belki. 
Onun içindir belki Somali’den Türki-
ye’ye  “Allahım sen Türkiye’yi koru” 
diye içten dua edişleri…
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Hüdâyi’den Haberler
Gazzeli Yetimlerin 
Yanındayız

Vakfımız, Filistin – Gazze’de kimsesiz ve 
bakımsız kalan yetimlerin desteklenmesi, 
hayata tutunması amacıyla 200 civarında 
kız ve erkek yetim çocuğun 12 ay bakımı-
nı üstlenmek üzere partner kuruluş Selam 
Derneği ile yeni bir proje gerçekleştirdi.

Daha önce yapmış olduğu gıda dağıtımı, 
aşevi desteği ve kışlık elbise yardımına ilave 
olarak yapılan bu proje büyük ilgi gördü.

İmkanlar ölçüsünde yardımlarını devam et-
tirmeyi düşünen Vakfımız, hayırseverlerin 
katkılarıyla Gazzeli kardeşlerimizin yarala-
rını sarmaya devam edecektir.

Kurbana Dair

Azîz Mahmûd Hüdâyî Vakfı İnsani Yardım 
ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Yurt içi 
ve Yurt dışında “Kurbanımızda Hisseniz, 
Berekette Payınız” olsun diyerek başlattığı 
kurban çalışmalarını 38 ülkede 120 farklı 
bölgede kesimler yaparak ihtiyaç sahiple-
rine ulaştırdı. 30 bin civarında hisse önce-
den belirlenen ülke ve bölgelerde kurban 
günleri içerisinde Hüdâyî gönüllü ve göz-
lemcilerinin gözetiminde, hisse sahiplerinin 
isimleri tek tek okunarak kesilip yoksullara 
ulaştırılırken onların hayır duaları da alındı.

Balkanlar’da, Orta Asya, Kafkaslar, Orta-
doğu, Afrika gibi Müslümanların kalabalık, 
ihtiyacın çok olduğu yerlerde kesimler 
yapıldı. Özellikle Afrika’da, Burkina Faso, 
Kamerun, Gana, Nijer, Balkanlar’da Arna-
vutluk, Kosova, Makedonya, Batı Trakya, 
Orta Asya ve Kafkaslar’da Azerbaycan, 
Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, Kırım 
gibi akraba ulus ve topluluklarda, Afganis-
tan, Pakistan, Bangladeş gibi İslam coğraf-
yasında kesimler gerçekleştirildi. Dostluk 
köprüleri kuruldu, dualar alındı.

Yurt içinde kestiğimiz kurbanların bir bölü-
mü kurban günlerinde İstanbul’da 2.000’e 
yakın yoksul aileye ve ülkelerindeki savaş 
ve zulümden kaçıp ülkemize sığınan Suriye-
li muhacirlere dağıtıldı. Kurban günlerinde 
aşevlerimizde binlerce kişiye etli pilavlar, 
çorbalar ikram edildi.

Hüdâyî Vakfı’ndan 
Bayırbucak 
Türkmenlerine 
Yardım Seferberliği
Suriye’de Esed rejiminin, İran ve Rus-
ya’nın Türkmen köylerine doğru sal-
dırması ile köylerini terk eden Bayır 
Bucak Türkmenleri Türkiye sınırına 
dayandı.

Azîz Mahmûd Hüdâyî Vakfı da İs-
tanbul Çamlıca’daki deposundan 
yüklediği bir tır dolusu insani yardım 
malzemesini sınırdaki çadırlarda kalan 
Bayırbucak Türkmenlerine ulaştırmak 
üzere yardım kampanyası başlattı.

Yüklenen Tır’ın içerisinde yiyecek, 
içecek, giysi ve temizlik maddelerinin 
yer aldığı yardım paketleri yer alıyor.

Hakk’a Adanan 
Kurbanlar
Vakfımız kurulduğu günden beri birçok alan-
da hizmetlerini devam ettirmektedir. Yurtiçi 
ve yurtdışı kurban faaliyetleri de bu hizmet-
ler içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. 
Aziz Mahmud Hüdâyî Vakfı, tesis ettiği iki 
modern ve hijyenik kesimhanesiyle özellikle 

İhtiyaç Sahiplerinin 
Yanındayız
İstanbul’un muhtelif  semtlerinde oturan 
ve vakıf  personelince ihtiyaç sahibi olduk-
ları, yerlerinde yapılan tahkikat neticesinde 
tespit edilen Türk ve Suriyeli 4.000’i aşkın 
aileye, Vakfımızın Çamlıca’daki depo-
sundan yüklenen araçlarla her ay düzenli 
olarak erzak, temizlik malzemeleri, çocuk 
bezi, ev eşyası gibi ayni yardım malzemesi 
dağıtımı yapılmaktadır. 200 kadar aileye 
erzak yardımından ayrı olarak nakdi yar-
dım da yapılmaktadır.

Kış aylarında soba, kömür gibi yakacak 
yardımı yanında kışlık giysi, ayakkabı yardı-
mı yapılan ailelere ayrıca Sultanbeyli Sağlık 
Merkezimizde Mülteciler ve Sığınmacılar 
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile 
yürütülen ortak çalışma ile sağlık hizmetleri 
de verilmektedir.

İstanbul halkına vacip, adak, akika, şükür ve 
nafile kurbanların kesiminde hizmet vermek-
tedir. Kurban bayramlarında da sıhhat ve 
sürat sağlayan altyapı ve ekip hazırlıklarıyla 
insanımıza rahat bir kesim hizmeti sunmak-
tadır. Kurban Bayramlarında ve diğer zaman-
larda vakfımıza bağışlanan canlı kurban ve et 
bağışları vakıf  hassasiyeti ile değerlendirilmiş-
tir. Kurban bağışlarıyla bize destek olan tüm 
hayırseverlere, bağışçılarımıza, Hüdâyî dost 
ve gönüldaşlarına huzurlarınızda bir kez daha 
teşekkür ederiz.
Bu duygularla Hüdâyî’de kestiğiniz adaklar 
ve Kurbanlar
1- Her gün vakfımız merkez aşevinde yüz-
lerce kişiye sunulan sıcak yemekte,
2- Fukaraya dağıtılan erzak paketleri içinde,
3- Vakfımız ünitelerindeki öğrencilerin ye-
meklerinde kullanılmaktadır.

İstanbul Camiî Açıldı
Kara Kıta’nın Gönlü Bembeyaz Müslümanları 
ile İstanbul Camiî’nin Açılışını Gerçekleştirdik!

Azîz Mahmûd Hüdâyî Vakfı, 2005 
yılından bu yana Afrika’da insanî yardım 
ve eğitim çalışmalarına kesintisiz devam 
ediyor. Kara Kıta’nın Gönlü Bembeyaz 
Müslümanlarına, partner vakıf  ve dernek-
ler vasıtasıyla birçok alanda destek olma-
ya çalışıyor. Hüdâyî Vakfı, Afrika’da son 
olarak “Onurlu insanlar ülkesi” anlamına 
gelen Burkina Faso’da  İstanbul Cami’sini 
hizmete açtı!

Azîz Mahmûd Hüdâyî Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmed H. Topbaş, Vagadugu’nun 
Yerel Yöneticileri, Müslüman Komite Birliği 
Başkanı Şeyh Dr. Ebubekir San’a, Burkina 
FasoTicani Şeyhleri Başkanı Şeyh Ebubekir 
Maiga, Ehl-i Sünnet Cemiyeti  Başkanı Dr. 
Muhammed Kindo ve Fosapa Vakfı Başka-
nının açılış konuşmalarının ardından Osman 
Nuri Topbaş Hocaefendi’nin duası ile İstan-
bul Camiî’nin açılışı gerçekleştirildi. Daha 
sonrasında Osman Nuri Topbaş Hocae-
fendi’nin vaazı, akabinde ise Cuma nama-
zı ile Afrika sahrasının ortasındaki İstanbul 
Camiî sevinç ve şükür duygularıyla ibadete 

Fildişi Sahili Su Kuyusu
…َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحّيٍ 
“Her canlı şeyi sudan yarattık”. (Enbiya Suresi, 30)

 “Sadakaların en faziletlisi su içirmek ve su 
hayrı yapmaktır.” (Ahmed b.Hanbel)

Bir yudum su için kilometrelerce yol kat 
etmek zorunda kaldınız mı hiç?

UNICEF verilerine göre Dünya’da her beş 
kişiden biri temiz sudan mahrum, 1.2 mil-
yar insanın içecek suyu bulunmamaktadır 
ve kirli suların yol açtığı hastalıklardan her 
yıl 2.2 milyon insanın ölmektedir.

Dünyada her 8 saniyede bir çocuk susuzluk 
nedeniyle ya da uygun sıhhi tesis eksikliğin-
den ölmektedir, kız çocukları suya ulaşmak 
için çok zaman harcadıklarından dolayı 
okula devam edememekte, beş yaş altı ço-
cuklarda ishalden günde 4 bin 500 çocuk 
hayatını kaybetmektedir. 

Dünya nüfusunun üçte birinin, 2.4 milyar 

açıldı. Yerel yöneticilerin ve yerel halkın yo-
ğun iştirakiyle gerçekleşen açılış programın-
da tarihi ve duygusal anlar yaşandı.

İstanbul Camisi’nin yapımına maddi ve ma-
nevi destek olan kişi ve kuruluşlara açılışta 
hayır dualar edildi. Böyle sadaka-i cariye-
lerin dünyanın dört bir yanında olması-
nın Müslümanlar için ne büyük bir nimet 
olduğu vurgulandı.

İstanbul Camisi mimarî olarak; ibadet 
kısmı 350 m2 ve son cemaat kısmı 500 
m2’den oluşan toplamda 850 m2’lik nezih 

bir ibadet mekânına sahip bulunmaktadır. 
İnşaatı tamamlanan camiînin, çinileri, avize-
leri ve tezyinatları (hat ve tezhipleri) Türki-
ye’den giden özel, işinin ehli profesyonel bir 
ekip tarafından yapıldı.

Azîz Mahmûd Hüdâyî Vakfı, Afrika’nın bir-
çok bölgesinde  İnsanî yardım  çalışmalarının 
(kurban faaliyetleri, erzak ve elbise dağıtımı, 
iftar programları) yanı sıra; Eğitim çalışmaları 
(özellikle okul -imam hatip lisesi- ve camii 
inşası) ile de Afrikalı Müslüman kardeşlerimize 
katkı sağlamaya devam ediyor.

insanın su arıtma tesisi bulunmamaktadır, fa-
kir ülkelerdeki sanayi atıklarının yüzde 70´i, 
kanalizasyonların ise yüzde 90´ı doğrudan su 
kaynaklarına bulaşmaktadır. 

Avrupa´da kişi başına 160 litre su tüketilirken, 
bu oran bir Afrika ülkesinde 5-10 litredir ve 
bu suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol 
kat edilmek zorunda kalınmaktadır. 

Afrika insanının yaşadığı bu soruna çözüm bu-
labilmek amacıyla Vakfımız Hüdâyî gönüldaş-
larının ve hayırseverlerin bağış ve destekleriy-
le başlattığı su kuyusu açma projeleri ile bölge 
insanını hem sağlıklı suya kavuşturmakta hem 
de sağlıksız suyun sebep olduğu hastalıkların-
dan onları korumaya çalışmaktadır.  Açılan 
su kuyuları ile kullanılamayan tarım alanlarına 
su temin edilerek tarımı geliştirme ve yaşam 
alanlarının bereketlenmesi sağlanarak insanlar 
arasında dayanışma ve paylaşma kültürünün 
gelişmesine imkân tanınmaktadır. Ayrıca; 
bölgede su yüzünden çıkan çatışmaların sona 
ermesine de katkıda bulunulmaktadır. 

Bu amaçla son olarak Kasım ayı içerisin-
de Fildişi Sahili ülkesinde bulunan partner 
kuruluş  ‘İhsan Egitim ve Gelişim’ Derneği’ 
(Association Ihsane Pour Development 
Et L’education (AIDE) aracılığıyla açılan üç 
yeni su kuyusu açılışı gerçekleştirildi.

Kuyu açılış törenine Fildişi Sahili ülkesinin 
ulusal ve yerel yönetici ve bürokratları, 
Türkiye Cumhuriyeti Fildişi Sahili Büyü-
kelçisi Esra Demir hanımefendi ile birlikte 
AİDE Y. Kurulu Başkanı Mehmet Targal, 
Azîz Mahmûd Hüdâyî Vakfı İnsani ve Sosyal 
Hizmetler Genel Müdürü Medet BALA 
ve Yurtdışı Projeler Sorumlusu İbrahim 
TONBAZ Beyler de hazır bulundu. 
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Şahsiyet Akademisi

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi’ye ait 
olan, “Hiç şüphesiz ki insanlar karakter ve 
şahsiyete hayran olur, karakter ve şahsiyetin 
peşinden giderler.” sözünden hareketle ku-
rulan şahsiyet akademisi, Lise seviyesindeki 
öğrencilere hizmet verme amaçlı kurulmuş 
örnek ve öncü bir projedir. Şahsiyet Aka-
demisi, Lise öğrencilerimizin, okul harici 
vakitlerinin daha nitelikli değerlendirilmesi 
fikri üzerine inşa edilmiş bir çalışmadır. Belli 
mülakat ve sınavlardan geçen lise 1 öğren-
cileri, akademiye kabul edilmekte ve 4 yıllık 
bir gelişim programına dahil olmaktadırlar. 
Program çerçevesinde dil eğitimi ve akade-
mik gelişim dikkate alınmakta ve bu yönde 
takviye eğitimler verilmektedir. Ayrıca prog-
ram bünyesinde öğrencilerimizin geleceğe 
daha donanımlı hazırlanmaları için, sosyal 
gelişimleri ve  şahsiyet gelişimleri dikkate 
alınmakta ve bunu temin için kısa süreli ya-
tılı programlar çerçevesinde yoğunlaştırılmış 
faaliyetler icra edilmektedir. Program sü-
recinde akademi öğrencileri, 4 yıl boyunca 
yaklaşık 2000 saatlik bir gelişim programına 
tabi tutulmaktadır. Ayrıca Akademi öğren-
cileri 4 yıl içerisinde ruh ve fikir dünyamıza 
ışık tutan 70 temel eseri okuyup tahlilini yap-
maktadırlar.

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü  
çalışmalara başladı

Lalezar Yükseköğrenim Üniversite Kız 
Öğrenci Yurdu

Tel: : 0530 176 04 37

sahsiyetakademisi.com 
tel: 0216 3411899

İstanbul’da üniversiteyi kazanan bayan öğ-
rencilere yönelik açılan kız öğrenci yurdu, 
Anadolu’dan İstanbul’a gelen öğrencileri-
mize ev sahipliği yapmaktadır. Küçük Çam-
lıca’da yer alan yurt binamızda ağırlıklı olara 
İlahiyat, Okul Öncesi Öğretmenliği, PDR/
Psikoloji ve Sınıf  Öğretmenliği bölümünü 

kurum ve kuruluşlarla olan ziyaret, kabul 
ve yazışmaların kurumsal formatının oluş-
turulması ve ilgili birim ve yetkililerce uy-
gulanmasının takibini yapmaktadır. 

Ankara’daki Proje ve Destekler birimiyle, 
Vakfımızın ve kardeş kuruluşların devlet 
desteklerine ilişkin başvurularda aktif  
danışmanlık hizmeti vermektedir. Koor-
dinatörlüğümüz tüm bunların yanında 
Basın ve Halkla İlişkiler, İnsan Kaynakları 
ve Mezun Hizmetleri birimleriyle faaliyet 
içerisinde bulunmakta ve sayılan birimle-
rin doğrudan koordinesini sağlamaktadır.

tercih eden öğrencilere barınma imkanı 
sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin her tür-
lü temel ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte 
İstanbul’un manevi ikliminden istifade et-
meleri ve çeşitli alanlarda yetenek ve kabili-
yetlerini geliştirebilmeleri için muhtelif  aka-
demi ve atölye çalışmaları yapılmaktadır.

İstanbul’da Yardım Etmeyi de Öğreniyorlar

Değer 
Halkaları (DE-HA)
Bir milletin geleceğini görmek için genç 
nesle bakmak yeterlidir. Bu minvalde 
Karakter Eğitimi çalışmaları ile gençle-
rimizin ahlaki değerleri yaşantı haline 
getirmiş, Kur’an kültürüyle yoğrulmuş, 
ufku geniş ve sağlıklı nesiller olarak yetiş-
melerini hedeflemekteyiz.
Değer Halkaları Karakter Eğitimi prog-
ramı çocuğa ne kazandırır?
İyi bir arkadaş çevresi kazandırır.
Manevi gelişimine katkı sağlar.
Sosyalleşmesini sağlar.
Görgü ve nezaket kurallarını daha iyi 
kavrar.
Topluma faydalı bir birey olmasını sağlar.
Değer Halkaları programının başlaması 
için, uygun bir buluşma mekânı, 9 yaşın 
üzerinde birbirine yakın yaşlarda bulu-
nan öğrenci grubu, ortalama sayının 8 
olması, hafta sonu öğrencilerin grup ha-
linde ayırabilecekleri 2-3 saatinin olması 
gerekmektedir. Bu şartlar yerine getiril-
diği takdirde tarafımızdan üniversiteli bir 
karakter eğitimi rehberi vazifelendirilir 

Azîz Mahmûd Hüdâyî Vakfı’nın T.C. Baş-
bakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Top-
luluklar Başkanlığı, TİKA ve İTO ile ortak-
laşa düzenledikleri Temel Dil ve Kültür 
Projesi çerçevesinde İstanbul’a bir yıl için 
gelen Afrikalı öğrenciler Aşevinde yemek 
dağıttı.

Gana’lı Yusuf Yahya; “Kur’an öğrenmek, İl-
mihal, Akaid öğrenmek, Türkçe öğrenmek 
evet ama biz burada aynı zamanda yardım 
etmeyi ve vermeyi de öğreniyoruz. Bize 
hep almayı öğrettiler. İnsanlara yardımcı ol-
mak çok güzel bir duygu.”

Somali’li Hasan Sidi; Hartum’da İktisat oku-
dum. Türkiye’de insanlar Somaliyi çok biliyor 
ama belki biraz yanlış tanıyor. Ben yabancı 
dil olarak İngilizce, Arapça ve Tayca biliyo-
rum. İnsanlara yardım etmeyi seviyorum. Dil 
öğrenmek isteyen olursa öğretmek isterim. 

ve buluşmalar başlamış olur.
Bu programda neler var?
Kuran-ı Kerim: Grubun seviyesine göre Ku-
ran- Kerim programı gerçekleştirilir.
Karakter Eğitimi: Öğrencilerin karakter eğiti-
mi rehberi ile bir araya gelerek sevgi ve saygı 
içinde, bilgi ve değer paylaşımı yaptığı süreçtir.
Kültürel ve Sosyal Faaliyet: Öğrencilerin 
kaynaşmasını sağlamak, motivasyonlarını 
yükseltmek, birlik ve dostluk duygularını 
geliştirmek gayesiyle farklı sosyal ve kültü-
rel faaliyet yapılmaktadır.

Sosyalleşmeyi ve Kaynaşmayı Artırıcı 
Faaliyetler: Öğrencilerin tatil dönemle-
rinde, vakitlerini daha verimli geçirmele-
ri için düzenlenen yatılı kamplardır. Bizler 
bu gönüllüler çalışması vesilesiyle yaşan-
tısıyla örnek olan, milli manevi değerlere 
sahip çıkan, anne babasına öf bile de-
meyen, tüm mahlûkata merhamet gös-
teren, sadece ülkesine ve müslümanlara 
değil, tüm insanlara asr-ı saadet döne-
mini tekrar yaşatacak neslin tohumlarını 
atmayı yüce mevladan niyaz ederiz.

Tel: 0216 632 01 39

Karakter Eğitimi Buluşmaları 

Azîz Mahmûd Hüdâyî Vakfı Kurumsal 
İletişim Koordinatörlüğü aktif  olarak ça-
lışmalarına başladı.

Kurumsal İletişim Koordinatörü Serdar 
ERYILMAZ, birimin çalışma alanlarıyla il-
gili şunları söyledi:

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, önce-
likle Vakfın kendi birimleri arasında sağlıklı 
iletişim mekanizmalarının oluşturulması 
konusunda aktif  rol almaktadır. Vakfımızın 
doğru iletişim stratejisinin oluşturulma-
sı noktasında çalışmalar yürütmektedir. 
Yurtiçi ve yurtdışındaki resmi makamlar, 
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Şanlıurfa Akçakale 
Kampdayız
İstanbul Küçük Çamlıca’daki depomuzdan 
yıl içerisinde düzenli aralıklarla kamplara 
insani yardım malzemeleri dağıtılmaya de-
vam ediyor. Son olarak Ekim ayı içerisinde 
Şanlıurfa Akçakale kampında kalan Suriyeli 
muhacir kardeşlerimize bir tır dolusu 
yardım malzemesi ulaştırıldı.

Vakfımıza bağışlanan gıda, temizlik madde-
leri, bebek maması, giyim vb. muhtelif  in-
sani yardım malzemeleri Şanlıurfa, Kilis gibi 
şehirlerde kurulan kamplarda zor şartlarda 
yaşayan Suriyeli muhacir ailelere dağıtıldı. 

Çilehâne İkindi 
Sohbetleri
“Çilehâne İkindi Sohbetleri”, Aziz Mahmûd 
Hüdâyi gibi bir ârifimizin terbiye sürecine şâ-
hitlik etmiş Çilehâne merkezimizde, “irfânî 
sohbet” geleneğimizi vakfımız müntesipleri 
ve muhiplerimize yönelik olarak Hüdâyî 
Kültür Ünitesi tarafından hazırlanmaktadır.

Gazanfer Ağa Medresesi Eğitim ve 
Kültür Merkezi

Yükseköğrenim
Hüdâyî Kültür Ünitesi
Vakfımız bünyesinde 2003 yılında faaliye-
te giren Hüdâyî Kültür Ünitesi, vakfımızın 
öğrenci ve gönüldaşlarına yönelik, gezi, 
spor turnuvaları, konferans, panel, sohbet, 
seminer vb. sportif  ve kültürel faaliyetleri 
organize etmektedir. 2015-2016 eğitim se-
zonunda yapılacak faaliyetler şu şekildedir:
Aralık 2015, Satranç Turnuvası
Ocak 2016, 40 Hadis Yarışması
Şubat 2016, Futbol Turnuvası

Yeni Açılan Yükseköğrenim  Yurtlarımız:

1

Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı
Gazanfer Ağa Medresesi
Eğitim ve Kültür Merkezi

www.hudayikultur.com

Tel: 0216 428 39 60

GAZANFER AĞA MEDRESESİ EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİ 2015-2016 YILI EĞİTİM PROGRAMLARI

SEMİNERİN ADI SEMİNERİ VEREN

Fıkıh Seminerleri Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım

Arapça ve İslâmî İlimler Eğitimi Alanında Uzman Konuşmacılar

Âlem-i İslâm Sohbetleri Adem Özköse

Medeniyet Okumaları Yusuf Kaplan

Hukuk Söyleşileri Hukuk Alanında Uzman Konuşmacılar

Gönüllülük Akademisi Alanında Uzman Konuşmacılar

Genç Buluşmaları Süleyman Ragıp Yazıcılar

Genç Akademi Alanında Uzman Konuşmacılar

Genç Gönüllü Kızlar Alanında Uzman Konuşmacılar

Dünya’dan Kur’an Sesleri Farklı Ülkelerden Öğrenciler

Lise Sohbetleri Adem Alçın

Temel Fotoğrafçılık Eğitimi Alpaslan Öngel

Gazanfer Ağa Medresesi Eğitim ve Kültür 
Merkezi, Aziz Mahmûd Hüdâyî Vakfı’na 
2013 yılında tahsis edilmiş, öğrencilere eği-
tim programları düzenlemek, kendilerini 
daha iyi geliştirmeleri hususunda destek 
vermektedir. Düzenlenen çeşitli eğitim ve 
kültür programlarının gâyesi, öğrencilerin 
alanlarında uzman olmalarını, hâdiselere 
farklı açılardan bakabilmelerini, modern 
dünyanın bunalımı üzerine düşünebilmele-
rini ve bu sorunlar üzerine çözüm ürete-
bilmelerini amaçlamaktadır. Gazanfer Ağa 
Medresesi’nde gerçekleştirilecek seminer-
ler şu şekildedir:

 Vakfımızın temel gâyelerinden biri olan 
öğrenci yurtlarımız her sene biraz daha 
artmaktadır. Bu artış geçmişten günümüze 
her geçen gün nitelik ve nicelik açısından 
kendisini  göstermektedir. 6 tane olan 
yükseköğrenim yurtlarımız bu sene 
Gaziosmanpaşa Yükseköğrenim Yurdu 
ve Libadiye Yükseköğrenim Yurdu’yla 
sekize ulaşmıştır. Hüdâyi Vakfı Yüksek 
Öğrenim Eğitim ve Kültür Hizmetleri 
Ünitesi olarak farklı bölümlerde okuyan 
846 yükseköğrenim öğrencisi, 2016 yılı 2. 
Dönem itibariyle 1000 kişiye ulaşacaktır.
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HESAP NUMARALARIMIZ TL $ € SWIFT KODU
ALBARAKA MERKEZ Ş.B. 35000181-32 35000181-33 35000181-34 BTFHTRISXXX
KUVEYT TÜRK ÜSKÜDAR Ş.B. 1001261-3 1001261-102 1001261-103 KTEFTRIS
TÜRKİYE FİNANS ÜSKÜDAR Ş.B. 9885-2 9885-101 9885-102 AFKBTRISXXX  
VAKIF BANK ÜSKÜDAR Ş.B. 00158007284962409 00158048010263905 00158048010263914 TVBATR2A
PTT BANK ÜSKÜDAR Ş.B. 5734726 60001504 70001151
COMMERZBANK HESAP NO: 609114400 ŞUBE KODU: 50040000 SWIFT: COBADEFFXXX IBAN: DE25500400000609114400
Vakfımıza Bakanlar Kurulu’nun 16. 12. 2011 Tarih ve 2011/2614 Sayılı Kararıyla Vergi Muafiyeti Tanınmıştır. 
Çamlıca : Küçükçamlıca Çilehane Yolu Caddesi No: 12 Üsküdar- İSTANBUL Tel: 0216 428 39 60 Faks: 0216 327 75 83
Üsküdar : Aziz Mahmud Hüdayi Mah. Aziz Mahmud Efendi Sk. Cami İçi No:1 Üsküdar-İSTANBUL Tel: 0216 341 05 97

 EĞİTİM ve KÜLTÜR
HİZMETLERİ

* Kur’ân Kursları
* Öğrenci Yurtları
* Konferans ve Seminerler
* İlmî Araştırmalar Merkezi
* Gençlik Hizmetleri
* Öğrenci Bursları

YURTDIŞI HİZMETLERİ

* Eğitim Hizmetleri
* Sosyal Hizmetler
* Basın-Yayın Hizmetleri
* Kurban Hizmetleri

 SOSYAL HİZMETLER
ve İNSÂNÎ YARDIM

* Aşevi Hizmetleri
* Aynî Yardımlar
* Erzak Paketleri
* Kurban Hizmetleri
* Acil Yardım
* Camii İnşaası

www.hudayivakf i.org
0 (216) 428 39 60

AZİZ MAHMÛD

HÜDÂYİ VAKFI
Merhamet ve Şefkatin Müesseseleştiği Yer

İh
tiy

aç
 s

ah
ip

le
ri,

 y
et

im
le

r, 
fa

kir
ler

 ve
 öğrenciler için vakfımıza bağışta bulunabilirsiniz.


