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Eğitim
SEFERBERLIĞI

Başkan’dan...
“Bir milletin 30-40 yıl sonrasını tahmin etmek keramet değildir. Bunu bilmek için o milletin günümüzdeki çocuk ve gençlerine bakmak kâfidir” der
bir mütefekkir.
Çocuklarımıza, gençlerimize bakalım. Yani 30-40 yıl sonrasının bizlerine bakalım. Hedefleri, gayeleri, arzuları neler. Nasıl eğitiyoruz . Neden
eğitiyoruz. Ne kadar eğitiyoruz. Vakfımızın sizler için hazırlamış olduğu
bültenin bu sayısındaki konusu, eğitim.
Azîz Mahmut Hüdâyî Vakfı olarak; hizmetlerimizi toparladığımız iki çatımız var: Eğitim ve İnsanî Yardım…
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Fırsatı eğitime dönüştürmek için çalışıyoruz; Çünkü gerek yurtiçinde
gerekse yurt dışında bulabildiğimiz her fırsatta eğitim vermezsek, dünya
reflekslerinin gerisinde kalacağımız biliyoruz. Okul saatlerinin dışında kalan her dakika, değerlerimizi eğitmek adına bizim için bir fırsattır. Manevi
olgunluğa erişmiş nesilleri ancak bu şekilde yetiştireceğimizin farkındayız.
Ancak bu şekilde yeryüzündeki her yer okula döner.
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Eğitim hizmetlerimizi sürdürürken de sürekli muhatap olduğumuz
iki kelime var: Eğitim ve Fırsat. Eğitimi fırsata çevirmek için çalışıyoruz;
Çünkü biliyoruz ki, verdiğimiz eğitimler sadece teoride kalır da pratiğe
geçirilmezse üzerine titrediğimiz hizmet vizyonumuza hiçbir katkıda bulunmaz. Raflar dolusu kitaplar kadar bilgisi olsa da bir insanın, hayata dair
iz bırakmadıktan sonra bilgisi küle döner.
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Hem eğitime ihtiyacı olan; ama eğitim imkânı olmayanlara fırsat vermek için çalışıyoruz. Hem de eğitim imkânı olan ama eğitime olan ihtiyacının farkında olmayanlara eğitim vermek için gayret ediyoruz. Çünkü
biliyoruz ki bazen, onca emek harcayarak türlü eğitimlerden geçirdiğiniz
bir insan boşuna emek verildiğini anlatıveriyor yaptığı bir hareketle. Ama
istidatı olupta okuyamayan nice insan vardır ki eğitilse dünyayı kurtarır.
Nice eller vardır ki neşter tutacak kadar eğitim almaya imkânı olmadığı
için bıçak tutmak zorunda kalır. Nice insan vardır; yüklendiği kitapların
ağırlığıyla, sadece bağırarak kalabalıkları aldatır. Nicesi de vardır ki dünyayı irşat istidatı varken, eğitim alamadığı için kendini bile irşattan mahrum
kalır. Nice insanlar vardır ki tahtaya yazdığı Kur’an’dan bir sayfayı ezberlemek zorundadır o anda. Sonra silip başka bir sayfayı yazar ve onu da
ezberler, sonra onu da siler. Silmeden önce, yazdıklarını ezberler, zihnine
kazır. Çünkü sildikten sonra artık o sayfayı okuma imkânını bir daha bulamayacaktır. Ne defteri vardır, ne kalemi. Böylece hafız olur. Hafızlar
yetiştirmek için elindeki o tahtayı bir başkasına bağışlar. Nice insan da
vardır ki, elinin altında akıllı telefonlar, akıllı tahtalar, raflar dolusu Mushaflar dururken dönüp yüzüne bile bakmaz Kur’anın.
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Azîz Mahmûd HüdâyîVakfı Şeref Başkanı Osman NûriTOPBAŞ Hocaefendi ;
KUR’ÂN-I KERÎM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ
İLAM Akademi Eğitim Sorumlusu Sami YÜCEL Bey ile röportaj;
İLAM AKADEMİ
Lokman HELVACI;
SARSILMAZ GÖNÜL KÖPRÜLERİ
DE-HA Sorumlusu Celaleddin KARAKUŞ Bey ile röportaj;
GELECEK SİZİNLE DEĞERLENECEK

Bizler Azîz Mahmut Hüdâyî Vakfı olarak; dünyanın dört bucağında,
gönüllülerimizin gayretleriyle eğitimi fırsata; fırsatı da eğitime çevirmenin
gayreti içindeyiz. Eğitime ihtiyacı olana o eğitimi ulaştırmak için materyaller çıkarıp, eğitimciler göndermekteyiz. Ruh dünyası zengin bir nesil inşa
etmek adına, her biri kemâlât binasının bir tuğlası mesabesindeki kitaplarımızı farklı dillere çevirerek dünyanın dört bir tarafına gönderiyoruz.
Gelecek nesillerimizin değerini çok iyi bildiğimiz için eğitimlerine değer
katıyor; değerler eğitimlerini en iyi şekilde almaları için gayret ediyoruz.
Karakterli nesillerin inşası için karakter eğitimi faaliyetlerini sürdürüyor,
Manevi duygularını zenginleştirmeye davet ediyoruz.

Azîz Mahmûd HüdâyîVakfıTeftiş Kurulu Başkanı Sadettin EKINCI Bey ile röportaj;
SURIYELI MUHACIRLERE YÖNELIK EĞİTİM HİZMETLERİ
Gören göz için yoksulluk her yerde
GÖRMEYE DAVET EDİYORUZ
Hüdâyî Uzaktan Eğitim Merkezi (HUZEM) Öğrenci İşleri
Sorumlusu HüseyinTÜRKYILMAZ ile; HUZEM’I KONUŞTUK.
Hüdâyî’den: HABERLER
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Ahmed H. TOPBAŞ
Azîz Mahmûd Hüdâyî Vakfı Yön. Kur. Başkanı
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Azîz Mahmûd Hüdâyî Vakfı Şeref Başkanı Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi:

KUR’ÂN-IKERÎM
EĞİTİMİNİN ÖNEMİ
“Kur’ân, bir ucu Allâh’ın, diğer ucu da sizin
elinizde olan sağlam bir ip (gibi)dir. Ona sıkıca
sarılınız. İşte o zaman sapıtmaz ve helâk olmazsınız.” (Heysemî, IX, 164)
Hayatta binbir imtihan hâdiseleriyle karşı
karşıya olan insanoğlu, kendi iç âleminde
ciddî bir şuur ve tefekkür iklîmine girmek
zorundadır. İnsanın idrâk gücünü aşan ebediyet yolculuğunun muammâsını sırf âciz bir
akıl ile çözmenin imkânsızlığı ise meydandadır. Bu yüzden hayatın bu girift imtihan yolculuğunda beşer idrâkinin, ilâhî beyânların
irşadına şiddetle ihtiyâcı vardır.
Her şey beslenme ve terbiye kanununa
tâbî olduğu gibi akıl ve hisler de din şuuru
ve îman feyzi ile beslenmeye, ilâhî terbiye
altına girmeye mecburdur. Aksi hâlde akıl
ve hisler, rehber olacağı yerde dumûra uğrar ve sâhibini felâkete yönlendirir. Bu hayat
yolculuğunun meçhullerini mâlum kılan,
sorularını çözüme kavuşturan, karanlıklarını
aydınlatan; akıl ve kalb için her bakımdan
tatminkâr delilleri ihtivâ eden yegâne ilâhî
kitap, Kur’ân-ı Kerîm’dir.
Kur’ân-ı Kerîm, insanoğluna evvelâ; “Sen,

amel edenin ışığı nasıl olur, düşünebiliyor musunuz?” (Ebû Dâvûd, Vitr, 14/1453)
Ayrıca; “Sizin en hayırlılarınız, Kur’ân’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.” (Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân,
21) buyuran Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve
sellem-, ümmetine her hâlükârda Kur’ân’ın
tâlîmine gayret etme husûsunda zirve bir
numûne olmuştur. Nitekim Enes -radıyallâhu anh- diyor ki:

Allâh’ın kulusun, Kur’ân beyyinesi (apaçık delilleri) ile yaşa, Kur’ân beyyinesi ile öl!” telkîninde bulunur. Ebedî huzûra kavuşmanın
yolunu gösteren, yerin ve göklerin lisânını
duyuran Kur’ân-ı Kerîm, insanları zulmet-

ten nûra çıkarmak için “kalb-i pâk-i Muhammedî”ye indirilmiş ilâhî bir kitaptır.
Hadîs-i şerîflerde de şöyle buyrulur:
“Kur’ân okuyunuz! Çünkü Kur’ân, kıyâmet
gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak
gelecektir” (Müslim, Müsâfirîn, 252; Ahmed, V, 249, 251)
“Kıyâmet gününde Kur’ân ve dünyâdaki
hayatlarını ona göre tanzim eden Kur’ân ehli
kimseler mahşer yerine getirilirler. Bu sırada
Kur’ân’ın önünde Bakara ve Âl-i İmrân sûreleri vardır. Her ikisi de (temessül ederek) kendilerini okuyanları müdâfaa için birbirleriyle
yarışırlar.” (Müslim, Müsâfirîn, 253; Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân,
5/2883)

“Kim Kur’ân-ı Kerîm’i okur ve onunla amel
ederse, kıyâmet günü ebeveynine bir tâc giydirilir. Bu tâcın ışığı, güneş dünyâdaki bir eve
konulduğunda onun vereceği ışıktan daha
güzeldir. Öyleyse, Kur’ân-ı Kerîm ile bizzat

“Birgün mescidde Peygamber Efendimiz’in açlıktan karnına taş bağlamış olduğu
hâlde, ayakta suffe ehline Kur’ân okuttuğunu gördüm.”1
Ebû Ümâme -radıyallâhu anh- da şöyle
anlatıyor:
Birisi Peygamber Efendimize geldi ve:
“–Yâ Rasûlâllah! Falan oğullarının hisselerini alıp sattım, şöyle şöyle kâr elde ettim.”
dedi.
Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:
“–Sana bundan daha kârlı bir şeyi haber
vereyim mi?” dedi. Adam:
“–Öyle bir şey var mı?” diye sordu.
Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:
“–Kur’ân’dan on âyet öğrenen bir kimse
senden daha kazançlıdır!” buyurdu.
Bunun üzerine adam gitti ve hemen on
âyet öğrenip geldi ve bunu Rasûlullâh’a bil1

Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ, Beyrut 1967, I, 342.

dirdi. (Heysemî, VII, 165)
Âhiret kazancının dünya kazancına göre
ölçüye sığmaz kıymette ve ebedî olduğunu
bilen ashâb-ı kirâm, ebedî saâdet sermâyesi
kazanmanın lezzet ve halâveti içinde idiler.
Çünkü nebevî terbiyesi altında bulundukları
Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştu:
“Her ziyâfet çeken, ziyâfetine (insanla
rın) gelmesini ister ve bundan memnun olur.

Kur’ân da Allâh’ın ziyâfetidir. Ondan uzak
durmayınız.” (Dârimî, Fezâilü’l-Kur’ân, 1)
Hadîs-i şerîfte ise kıyâmet günü Kur’ân’ın
temessül ederek şu şekilde şikâyette bulunacağı bildirilmektedir:
“Her kim Kur’ân’ı öğrenir de (mushafı
asar) onunla ilgilenmez, ona bakmaz (onunla istikâmetlenmez) ise, kıyâmet günü gelir,
Kur’ân o kişinin yakasına yapışır ve:
«–Yâ Rabbî! Bu kulun beni hapsetti. Beni
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terk edip benden uzak durdu. Benimle amel
etmedi. Benimle onun arasında Sen hüküm
ver.» der.”2
Hadîs-i şerîfte:
“Eğer Kur’ân, bir deri içine konup da ateşe
atılsa yanmaz.” (Ahmed, IV, 151, 155) buyrulmaktadır. Bu hadîsin bir mânâsı da “Kur’ân-ı
Kerîm’i ezberleyip ahkâmına riâyet eden
kimse cehennemde yanmaz.” demektir.
Nitekim şu hadîs-i şerîf de bu hakîkatin
bir başka ifâdesidir:
“Kur’ân okuyunuz... Çünkü Allah, içinde
2

Âlûsî, Rûhu’l-meâni, Beyrut ts., XIX, 14.

Kur’ân bulunan bir kalbe azâb etmez...”
(Dârimî, Fezâilü’l-Kur’ân, 1)

Yine Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bu müjdelere mukâbil:
“İçinde Kur’ân’dan bir şey bulunmayan
kimse, harap bir ev gibidir.” (Tirmizî, Fadâilü’l-Kur’ân,
18/2913) buyurarak, biz ümmetini îkâz etmişlerdir. Gönüllerimizin, içinde hiçbir hayat
emâresi görülmeyen kurak bir çöl hâline gelmemesi için, bizlere en büyük ilâhî
emânet olan Kur’ân’ı okumak, anlamak ve
yaşamak sûretiyle dâimâ baş tâcı etmemiz
gerekmektedir. O’na karşı vazîfelerimizde
ihmâlkârlık göstermek ve ona lâkayd kal-

HÜDÂYÎ BÜLTENİ Ocak - Şubat - Mart 2016

mak, ebedî hüsrânın en dehşetli sebeplerinden biridir. Bu îtibarla, merhum Âkif’in
şu beytindeki îkâzı hatırımızdan çıkarmamamız gerekir:
İnmemiştir hele Kur’ân bunu hakkıyla bilin,
Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak
için!..
Hak ve hakîkat adına her fetret devrinden kurtuluşun en mühim reçetesi, Kur’ân-ı
Kerîm hizmetindeki gayretten ibârettir. Asıl
bereket bundadır. Zamanımız, böyle azim
ve gayretlerin hayâtî bir ehemmiyet arz ettiği bir devirdir. Bu zamanda bütün ümmetin
yeniden silkiniş ve öz benliğine dönüşünü

temîn edecek olan asıl hizmet, Kur’ân-ı
Kerîm’e müteveccih alâkaya revâç verebilmektir.
Yabancı bir lisân öğrenmek için binbir
emek verilip kolejler arasında kıyaslar yapılırken, dînî müesseseleri göz ardı ederek
-hattâ küçümseyerek- yavrularımızı o ilâhî
kelâmdan ve onun rûhâniyetinden mahrûm
etmemiz ne hazîndir. Hâlbuki en güzel muvaffakıyet, öldükten sonra mânevî hayâtımız için akar temin edecek, arkamızdan
duâcı olacak, hayırlı bir nesil bırakmaktır.
İnsanların ekseriyetle maddeye râm
oldukları zamânımızda Kur’ân kurslarının

kendilerini yenilemeleri, yalnız tilâvet öğretmeye münhasır kalmamaları da zarûrîdir. Kur’ân’ın muazzez muhtevâsından,
bilhassa peygamberlere âit kıssalardan ve
bu kıssalardaki ilâhî mesajlardan bahsetmek
sûretiyle îman heyecânının takviye edilmesi elzemdir. Ayrıca Allah Rasûlü -sallâllâhu
aleyhi ve sellem-’in siyeri üzerinde de yoğunlaşılmalıdır. Çünkü O, örnek yaşayışıyla
Kur’ân’ın canlı bir tefsîri mâhiyetindedir.
Siyer-i Nebî’ye lâyıkıyla vâkıf olmak ve onu
hakkıyla tâlim edebilmek için de, yaşayış ve
ahlâk itibâriyle Allah Rasûlü’nün izinden yürüyüp O’na benzemeye çalışmak gerektiği
âşikârdır.
Günümüzde birçok sporcu ve artistlerin
hayat hikâyeleri dahî ezberlenip örnek alınırken, hakîkat ve saâdet yolunun rehberleri olan peygamberlerin yalnız isimlerini bilmek, onlar hakkındaki Kur’ânî mesajlardan
ibret almamak ne hazin bir kayıptır.
Kur’ân muallimlerinin -bilhassa günü-

müzde- talebelerine daha çok ihtimam
göstermeleri zarûrîdir. Talebelerine tesir
için “muhabbet” iksîrini kullanarak kendilerini sevdirmeleri gerekir. Zira bilgisiz ve
muhabbetsiz bir eğitim, ancak yorgunluk ve
usanç getirir.
Ayrıca Kur’ân-ı Kerîm, bütün ilimlerin
hikmet tarafını icmâlen muhtevî olduğu için
Kur’ân muallimlerinin günümüzdeki ilmî
ve fennî hakîkatlerden haberdâr olmaları
da şarttır. Merhum Âkif ’e âit şu mısralar,
Kur’ân karşısındaki bu mes’ûliyetimizi ne
güzel hulâsa etmektedir:
Doğrudan doğruya Kur’ân’dan alıp ilhâmı
Asrın idrâkine söyletmeliyiz İslâm’ı!..
Cenâb-ı Hak, ebedî saâdet ve hidâyet
rehberimiz olan Kur’ân-ı Kerîm’in lafızlarını hâmil, ahkâmıyla âmil, esrârıyla kâmil
bir mü’min olarak yaşayıp kıyamet günü
Kur’ân’ın hüsn-i şehâdetine ve şefaatine
erebilmemizi nasîb ve müyesser eylesin!..
Âmîn!..
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İLAM Akademi Eğitim Sorumlusu Mahmud Sami YÜCEL Bey ile röportaj:

İLAM AKADEMİ

Eğitim kadronuz hakkında bilgi verebilirmisiniz?

Lokman HELVACI

Röportaj Rasih TURANOĞLU
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Sarsılmaz
GÖNÜL KÖPRÜLERİ

İLAM Akademi’yi diğer dini eğitim veren
kurumlardan ayıran en önemli özelliklerinden birisi de eğitim kadromuz. Sahasında
yetkin ve bir o kadar da okuduklarıyla amel
eden ve tamamıyla ehl-i sünnet çizgisini
kendisine şiar edinmiş bir kadromuzun
olmasıdır. Öğrencilerimiz kendilerine öğretilenlerin tam bir tatbikatını aynı anda görebilme imkânına sahipler. Bunun en müşahhas misali Tasavvuf, Siyer-i Nebi gibi bir
dersleri Muhterem Osman Nûri Topbaş
Hocaefendi’den bizatihi alıyor olmalarıdır.

bayanmış. Lübnan’lı Cemile…….. Arkadaşımızın erkek olduğunu anlayınca kamerayı
açmasını ister. Arkadaşımız bunun caiz olmadığını ısrarla birkaç sefer yazar. Ama Cemile anlamamaktadır. Hatta babasının onu
zorla birine nişanladığını, onunla evlenmek
istemediğini söyler. Arkadaşımız onu düştüğü
bataklıktan çıkarmak için bir çare düşünür,
ve der ki:

Azîz Mahmûd Hüdâyî Vakfı’nın en mühim misyonlarından biri de eğitimdir. Zaten
açlığa mahkum bırakılan insanların bir de
gönülleri aç kalmasın, diye bir derdi vardır
Hüdâyî’nin.

İLAM Akademi’den genel olarak bahsedebilirmisiniz?
İLAM Akademi; ilk İslam medresesi olan
Ashab-ı suffe geleneğinin günümüz şartlarındaki eğitim sistemleriyle mecz edilmiş
olan bir devamı niteliği taşımaktadır. Akademimiz; dershanesi, yemekhanesi, yatakhanesi, kütüphanesi ve camisi ile bir külliye
halinde eğitim öğretimin rahat ve huzurlu
bir biçimde yapılabilmesi için gerekli fiziki
müştemilatı ihtiva etmektedir. Dini eğitim
veren kurumlardan yani ilahiyat fakültelerinden bizi ayıran en önemli farklarımızdan birisi budur. Öğrencilerimiz eğitimleri
esnasında, ilim talebine mani olabilecek
hiçbir maddi sıkıntı ile karşılaşmamaktadırlar. İLAM Akademi, ilim talebine mani
olabilecek tüm engelleri Allah’ın izniyle
kaldırmıştır.
İLAM Akademi’ye gelen öğrenci sadece

ilim öğrenmek ve topluma faydalı olmak
gayesiyle gelir. Diplomam olsun gibi bir
gaye yoktur. Biz İLAM Akademi’de gücümüz nispetinde öğrencilerimize Allah’a
verdikleri ahdi hatırlatmak gibi bir misyonu
da ifâ etmeye çalışıyoruz.

İnsanın eğitimini ilk sıralara koyan Hüdâyî, Komşusu açken tok yatan bizden değildir, mesajını sadece midenin tokluğu ya
da açlığı şeklinde anlamadığı için, Asya’ya,
Afrika’ya, hatta beş kıtaya uzanma mecburiyetinde görmüştür kendisini.
İşte bu amaçla Azîz Mahmûd Hüdâyî
Vakfı Eğitim ve Kültür Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’müz, gelen taleplere binaen
muhtelif dillerdeki eserleri on binlerce kişiyle buluşturmaya devam etmekte, böylece İstanbul’dan uzaklara sarsılmaz gönül
köprüleri atmakta… Yüz binlere ulaştık bu
vesileyle. Onlardan bazıları da bizlere ulaştı
ve duygularını paylaştı.
Bültenimizin bu sayısında Arapça “Son
Nefes” adlı kitabın okurlarından birinin
hikâyesini anlatmak istiyorum:
Vakfımızda hizmet eden Arap asıllı bir arkadaşımız Facebook’ta aldığı davete cevap
verdiğinde, karşısındaki şahıs ondan kendisini
tanıtmasını ister. Arkadaşımız adını söylediğinde o da adını yazar. Meğer karşıdaki bir

- Şu anda vefat edecek olsam halim nice
olur, cahiliyet üzere ölmüş olmaz mıyım?...
Nihayet Arkadaşımız ona , “ben sana bir kitabın dijital nüshasını göndereceğim, onu oku,
sonra istersen bana dön. O zaman kamera
açma meselesine bakarız” der. Kız kabul
edince ona “Son Nefes”kitabını gönderir.
Aradan iki hafta kadar bir zaman geçmiştir. Cemile dikenlerin arasından çıkan bir gül
misali “son nefesle” dirilmiş ve işi son nefese
bırakmadığını ifade sadedinde şunları yazmıştı:
Son Nefes kitabının müellifi Muhterem
Osman Nûri Topbaş Efendi,
Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Ben Cemile ………, Lübnan’da
yaşıyorum. Güzel “Son Nefes” kitabınızı internet üzerinden okudum. Kitap hayatımı değiştirdi ve Allah’a döndüm. Bana öylesine tesir
etti ki, Allah’tan ne kadar uzak vakit geçirmiş
olduğumu hissettim. Sanki hayatı daimi bir
lezzetmiş gibi, ölüm ve hesap yokmuş gibi ya-

şadım. Ama kitabı okuduktan sonra kalbimin
derinliğinden ve içimden gelerek; gözlerimden
yaşlar akarak, Allah Azze ve Celle’ye dönerek
hemen namaza başladım ve tesettüre büründüm. Allah’a hamdolsun.
Böylece düğünüme on gün kadar kaldı.
Evliliğime bereket olması niyetiyle evliliğim
münasebetiyle annemin bileziği ve kolyeden
ibaret düğün takılarımdan bir bölümünü gönderiyorum. Kabul buyurmanızı rica ediyorum.
Onlar vefatından günler önce rahmetli annemin bana nişanımda hediye ettiği ve benim
için çok değerli olan takılar. Onları özellikle
Afrikalı gençlerden evlenenlere hediye edebilirsiniz. Zira Afrikalı gariplere yardımlar yaptığınızı öğrendim. İsterseniz fakir bir aileye veya
uygun gördüğünüz birine de verebilirsiniz.
Ey Rabbim benim bu basit sadakamı kabul
buyur ve beni bağışla.
Kardeşlerim, altınları ağabeyimin arkadaşıyla gönderdim. Oraya gelince Facebook
üzerinden verdiğiniz numarayı arayarak size
ulaşacak.
Allah, İslam’a, Müslümanlara ve özellikle
de onların fakirlerine yaptığınız hizmetleri ve
çalışmaları bereketli kılsın.
Bacınız Cemile……
Evet işte, günah dikenleri arasından
çıkarak takva gülü haline gelebilen
Cemile’nin serüveni böyleydi.
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DE-HA Sorumlusu Celaleddin KARAKUŞ Bey ile röportaj:

“GELECEK

SİZİNLE DEĞERLENECEK

Değer Halkaları Projesinden bahseder
misiniz?

Değer Halkaları, öğrencilerin karakter
eğitimi rehberi ile haftanın bir günü 3 saat
bir araya gelerek sevgi ve saygı içinde, bilgi
ve değer paylaşımı yaptığı süreçtir.

Röportaj Rasih TURANOĞLU

Röportaj Rasih TURANOĞLU
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Azîz Mahmûd Hüdâyî Vakfı Teftiş Kurulu Başkanı Sadettin EKINCI Bey ile röportaj:

Suriyeli muhacirlere yönelik

EĞİTİM HİZMETLERİ
Azîz Mahmûd Hüdâyî Vakfı Eğitim Denetim Müdürü Sadettin Ekinci Bey’le Suriyeli muhacirlere yönelik eğitim hizmetlerini
konuştuk.
Suriyeli muhacir kardeşlerimize yönelik
eğitim hizmetleri hakkında bilgi verebilirmisiniz?

2015-2016 Eğitim Öğretim yılında Değer
Halkaları, “Gelecek Sizinle Değerlenecek”
sloganıyla Karakter Eğitimi için yola çıktı. Bu
yolculukta haftanın en az 3 saatini öğrenciye
ayırabilecek, sorumluluk sahibi, fedakâr, kişisel donanıma sahip, millî değerlerine bağlı,
ahlaklı ve şuurlu üniversiteli gençler
görevlendirilmektedir.

Vakfımız Suriyeli muhacir kardeşlerimizin eğitim hizmetleri alanındaki yardımlarını büyük bir hassasiyetle sürdürmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı 2014 yılı Eylül ayında
Suriyeli mülteciler için Geçici Eğitim Merkezleri adı altında ilkokul-ortaokul ve lise seviyesinde okullar açılmasını onaylamıştır. Vakfımızda kanununun çıktığı ilk günden itibaren
çalışmalarına başlamış, ve her geçen gün bir
yenisini ekleyerek devam etmektedir

Rehber gençlerin görevleri nelerdir?
Üniversiteli rehber
gençler karakter eğitimi programıyla, değerli bir neslin yetişmesine katkı sağlıyor,
öğrendiklerini sahada

Geçen yıl Sultanbeyli'de iki ayrı binada
başlayan okul çalışmalarımız bu yıl itibariyle
Muhabbet Köprüsü Geçici Eğitim Merkezi’nde, 800 öğrencisiyle eğitimine devam
etmektedir. Aynı binada bu yıl itibariyle
Suriyeliler için Kız İmam Hatip Lisesi açılmış
ve eğitimine devam etmektedir.
Her geçen gün sayıları artan eğitim çalışmalarımız, Ümraniye Gönül Köprüsü Geçici Eğitim Merkezi ve Beykoz Gönül Köprüsü Okulu ile ve Üsküdar'da Suriyeliler
için İmam Hatip Lisesi ile hizmet vermeye
devam etmektedir.
Tamamı Suriyeli oluşan öğrenci ve öğ-

uygulama imkânı bulup, öğrendiklerini başkalarına anlatmanın mutluluğunu yaşıyorlar.
Rehber abi sosyal sorumluluk projelerinde
yer alıp, öğrenciler ile yapılan faaliyetlerle
sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlıyor.
Yıl içerisinde alacağı seminerler ile alanında pedagojik bilgi sahibi oluyor. 8-15 yaş

arasındaki öğrencilere Rehber abilik yaparak, liderlik becerisini ve özgüvenini geliştirmeye çalışıyor. Ayrıca böyle bir programda yer alarak, “Emri bil Ma’ruf, Nehyi
Anil Münker” vazifesini de yerine getirmiş
oluyorlar.
Karakterli nesillerin yetişmesinin amaç-

landığı bu gençlik projesinde yer almak
isteyenler www.değerhalkalari.com adresinden bizlere ulaşabilirler.

retmenlerden oluşan eğitim kadromuzla müfredattaki bütün derslerin yanında
Türkçe dersi ve seçmeli Kuranı Kerim ve
temel dini bilgiler eğitimi verilmektedir.

eğitime katkı olarak ders materyallerinin
hazırlanması ve dağıtılmasında hocalara
sosyal yardımların yapılmasında katkılarını
artırarak devam etmektedir.

1200 ü aşkın öğrenci sayısıyla eğitime devam eden yavrularımızın kıyafet ve kırtasiye
gibi her türlü ihtiyaçlarının karşılanması yanında insani yardım birimimiz tarafından ailelerine de aylık gıda yardımı verilmektedir.

Anaokulu ilkokul ve ortaokul seviyesinde her yaş seviyesine ihtiyaç duyulan din
eğitimi materyalleri vakfımız tarafından
Arapça olarak hazırlanmış olup öğrencilere
dağıtılmaktadır.

Camilerdeki eğitim faaliyetleri nelerdir?

Özellikle Ümraniye Gönül Köprüsü
okulumuzda gönüllü annelerimiz tarafından sınıf anneliği sistemiyle, çocuklarımız
şefkat ve merhametle kucaklanmakta,
yavrular üzerinde savaştan kalan travmalar
merhamet ve şefkat ikliminde rehabilite
edilmeye gayret edilmektedir.

Geçici Eğitim Merkezi çalışmalarının
dışında ilçe müftülüklerinin izni ve cami
imamlarının da desteğiyle yedi ayrı camide yine Suriyeli hocalar tarafından Suriyeli
yavrularınıza Kuran kursu eğitimi verilmektedir. Vakfımız bu kurslarda yapılacak din
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gelen yaklaşık 5.000 aileye, vakfın bu işe
tahsis edilmiş araçlarıyla her ay düzenli
olarak erzak ve diğer muhtelif insani
yardım malzemeleri dağıtımı yapılmaktadır.
Birçok Türk ve Suriye’li aileye erzak
yardımından ayrı olarak nakdî yardım da
yapılmaktadır. Güler yüzle rakik kalpleri
incitmeden yapılan yardımlarda, çocukların oyuncak ihtiyacına varıncaya kadar
ihtimam gösterilmektedir. Aynı ailelere kış
mevsiminde soba, kömür gibi yakacak yardımı da yapılmaktadır.
Vakfın İstanbul Küçük Çamlıca’daki deposundan yüklenen insani yardım paketleri
her gün periyodik olarak bu işe tahsis edilmiş araçlarla dağıtılmaktadır.
Bu faaliyetleri yakından tanımak için İnsani Yardım ve Sosyal Hizmetler Genel
Müdürü Medet Bala Bey ve bir erzak
paketinin muhtaç aileye dağıtım aşamasını
erzak dağıtım birimi çalışanlarıyla konuştuk.
Medet Bey, Vakfın insani yardım çalışmalarıyla ilgili bilgi alabilir miyiz ?
Vakfımız kurulduğu günden beri iki ana
konu üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.

İsmail KIBIR - Erzak Depo Sorumlusu
1992 yılında Azîz Mahmûd Hüdâyî
Vakfı’yla tanıştım. 2015 yılına kadar Hüdâyî Hazretlerinin türbesinin bulunduğu
Üsküdar merkezimizdeki depodan aylık
1200 kadar aileye yardım dağıtırken sayı
artınca Küçük Çamlıca’daki yeni depomuza taşındık. Burada öncelikle depoya
gelen yardım malzemelerinin kabulü ve
sevkiyatı yapılmaktadır. Her ayın başında
sipariş edilen kuru gıda ve temizlik malzemeleri dökme olarak depoya geliyor
burada paketlendikten sonra 5 aracımızla Pazar günü dahil İstanbul’un 38 ilçesinde listede ismi olan ailelere dağıtılıyor.
Yaptığımız işin özü merhamet ve şefkattir. Verdiğimiz bir erzak paketi belki o
ailenin tüm eksikliklerini tamamlamıyor
olsa da dağıtım yapan arkadaşımızn tatlı
dili ve güler yüzü, kapıyı açan bir yetimin
başını okşaması, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmesi de en az yapılan yardım
kadar önemli. Bu duygu ve düşünceyle
hareket ediyoruz. Yoksa bu iş basit bir

hamallıktan ve yorulmaktan öteye geçmez. Şahsen beni bu işte duygulandıran
bir şeyi arz etmek istiyorum. Vakfımızın
aracılığıyla dünyanın farklı coğrafyalarından okumak için İstanbul’a gelen ve yokluğu, mahrumiyeti yakinen bilen Afrikalı
öğrencilerin de erzak paketleme işinde
gönüllü olarak çalışmaları. Düşündüğümüzde bir Afrikalı kardeşinin hazırladığı
erzak paketi bir Türk, bir Suriyeli, Iraklı,
Filistinli, Afganistan’lı kardeşinin evine
ulaşıyor. Ümmet olma şuurunu pekiştiren bu çalışma da yaptığımız işin ayrı bir
manevi hazzını oluşturuyor.

Gören göz için yoksulluk her yerde

GÖRMEYE
DAVET EDİYORUZ !
Röportaj:

Abdullah GÜNER
İlyas CEYHAN

V

akfımız, kurulduğu günden bu yana fukaraya el uzatmayı en mühim varlık sebepleri arasında görmektedir. İstanbul’un muhtelif semtlerinde
oturan ve vakıf personelince ihtiyaç sahibi oldukları evlerinde yapılan tahkikat
sonucu tespit edilen Türk aileler ile birlikte Suriye, Irak, Afganistan gibi farklı
bölgelerden sığınmacı olarak ülkemize gelip burada yerleşen ailelerin yanında
ayrıca Azerbaycan, Kazakistan, Kırım vd. bölgelerden okumak için ülkemize

1- İhtiyaç sahiplerine ayni, nakdi yardım.
Aşevi ve erzak dağıtımı.
2- Eğitim çalışmaları.
Cehaletin giderilmesi ve yoksulluğun
azaltılması için mücadele etmekteyiz. Bizim
faaliyetlerimiz başta ülkemiz ve özellikle İstanbul’daki bize ulaşan ihtiyaç sahiplerine,
Suriye’li muhacir kardeşlerimize her ay erzak, temizlik maddeleri, yakacak, giyecek,

adak ve kurbanlardan oluşan et, ev eşyaları
gibi birçok ihtiyaç malzemesini ulaştırmaya
çalışıyoruz. 5000 civarında ailenin her sabah depomuzdan yüklü çıkan araçlarımızla
kapılarını çalıyoruz. Çocukları oyuncaklarla,
aileleri elimizdeki imkanları paylaşmakla sevindirmeye gayret ediyoruz.

Ülkemizde yaptıklarımızın benzer çalışmaları yurtdışında da var. İlave olarak su
kuyusu çalışmaları, adak-kurban faaliyetleri, sağlık çalışmaları, giyecek dağıtımları vb.
birçok çalışma gerçekleştirilmekte.

Yurtdışında ne gibi faaliyetler gerçekleştiriyorsunuz?

Bu konuyu saatlerce anlatsak bitmez.
Ancak şunu belirtmek istiyorum. Biz bu

Son olarak bizimle ne paylaşmak istersiniz?
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Ömer KIŞI
Saha Operasyon Sorumlusu
Azîz Mahmûd Hüdâyî Vakfı’yla tanışmam 1995 yılında hafızlık yapmak için
geldiğim Mehmet Akif Ersoy Kur’an Kursu’yla başladı. 2001 yılından bu yana on
beş yıldır İnsani Yardım Biriminde erzak
dağıtım görevlisi olarak çalışmaktayım.
Yaptığımız işin öneminin farkındayım.
Fakir – fukaraya hizmet etmek, insanları
mutlu etmek, onların ihtiyacının giderildiğinde yüzlerindeki mutluluğa şahit olmak
çok farklı bir duygu. Tabii ki biz burada
bir vesileyiz, esas teşekkür edilecek, hayırla, duayla yad edilecek olan ayni, nakdi
yardımlarını esirgemeyen hayırsever kardeşlerimizdir. Biz onların emanetlerinin
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması noktasında hassasiyet gösteriyoruz. Bir hayır
kurumunu, vakfımızı temsil ettiğimizi
unutmuyoruz. Yapığımız bu hayırlı hizmetin zamanla cenaze yıkayan gassal’in
bir süreden sonra ölümden ibret almayı unutup işinin sıradan bir yıkama işine,
rutine dönmesi gibi işimizin rutine dönmesine, merhamet, şefkat ve ibret alma
boyutunun sona ermesine fırsat vermemek için erzak paketi verdiğimiz ailelerin
dertleriyle hemhal oluyor, onların maddi-manevi sıkıntılarını dinliyor, işimizi Allah’ın rızasını gözeterek ibadet şuuruyla
yapmaya gayret ediyoruz. Zaman zaman
bizi duygulandıran sözler de duyuyoruz.
Okula gönderdiği çocuğunun beslenme
çantasına bir şey koyamayan bir annenin
yardımları alan tarafta değil de veren tarafta
olmanın şükrü içinde olmalıyız. Hiç kimse
yarınını bilmiyor. Ne ile karşılaşacağız onu
da bilmiyoruz. Felaketler, savaşlar, afetler
mazlum insanların kendi talepleri değil. Bir
anda ortaya çıkan durumla en muhtaç duruma düşebiliyorsunuz.
Bizim kültürümüz paylaşma üzerine kurulmuştur. Elindekini olmayanla paylaşmak
zorundasın. Gören göz için sefalet her yerde. Hangisini kurtaracağız? O kadar çok ki
nasıl yetişeceğiz? Bu sorular hep sorulur.
Biz gücümüz kadarından mesulüz. Mesuliyet ise başkasını kurtarmak, yaşatmak için
çalışmak demektir. Herkesi bu kutlu gayrete ortak olmaya davet ediyorum.

Hüdâyî Uzaktan Eğitim Merkezi (HUZEM) Öğrenci İşleri
Sorumlusu Hüseyin TÜRKYILMAZ Bey ile

HUZEM’I KONUŞTUK.
Huzem’den genel olarak bahsedebilirmisiniz?

“oğlumun beslenme çantasına sizin getirdiğiniz peynir, zeytini koyuyorum” demesi bir başkasının “odunum, kömürüm
yoktu, yetiştiniz” demesi, kapıyı açan
çocukların bizi görünce sevinci ister istemez duygulandırıyor insanı. Burada vesile olan bizler de hayırsever kardeşlerimiz
de çok güzel dualar alıyoruz. Örneğin
öğreciyken vakfımızdan aldığı yardımlarla okuyup yıllar sonra bir gün doktor
olarak vakfa gelen bir kardeşimizin bize
teşekkür ve dua etmesi unutamadığım
olaylardan birisidir. Aslında bu iş herkesin
ömründe bir kaç kez gönüllü olarak çıkıp
yapması gereken, ibret alması, hayatına,
haline şükretmesi ve empati kurması
açısından çok faydalı bir iş. Oturduğu
üç odalı evi beğenmeyip daha büyüğünü arayanların yıkık-dökük, rutubetli, bir
odalı evde yedi-sekiz kişi bir arada yaşamak zorunda olanları görmesi ve haline
şükretmesi gerekiyor.
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Röportaj Rasih TURANOĞLU
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Ahmet DOĞAN

Saha Planlama ve
Takip Sorumlusu
2006 yılında Azîz Mahmûd Hüdâyî
Vakfı’yla tanıştım. Farklı birimlerde
çalıştıktan sonra 2015 yılında İnsani
Yardım Birimine geçtim. Depomuzda
ayda dört defa olmak üzere tek seferde 1000 -1500 arası erzak paketi
hazırlanmaktadır. Araçlara yüklenen
erzak paketleri bordrolarda isimleri
bulunan ailelere imza karşılığı verilmektedir. Yardıma muhtaç aileleri şu
şekilde tespit ediyoruz. Vakfımızı arayan ailelerden gerekli evraklar alındıktan sonra evlerinde yapılan tahkikat
sonucu muhtaçlık durumları tespit
ediliyor ve yardım başvuruları bir komisyon tarafından sonuçlandırılıyor.
İstanbul dışında Hatay, Şanlıurfa, Kilis
gibi sınır bölgelerinde kurulu kamplara da yardımlarımız devam ediyor.

Hüdâyî Uzaktan Eğitim Merkezi (HUZEM), seçkin öğretim kadrosu ile çeşitli eğitim dallarında uzaktan eğitim almak isteyen
öğrencilere yönelik alternatif İslami İlimler
eğitimi vermek için 2014 yılının Mart ayında
kurulmuştur. Azîz Mahmûd Hüdâyî Vakfı
bünyesinde kurulan ve temelde ilahiyat eğitimi vermeyi hedefleyen HUZEM, bireylerin
temel İslami ilimlerde belirli bir düzeye ulaşabilmeleri için uzaktan eğitim imkânlarından
yararlanarak gerekli eğitimi sağlıyor.
Temel amacı, ilahiyat eğitimi vermek olan
programda, bireylerin temel İslami ilimlerde
belirli bir düzeye ulaşabilmeleri hedefleniyor.
Bu çerçevede öğrencilerin öncelikle sağlam
bir Ehl-i sünnet itikadı ve İslami bilinç sahibi
kılınmasına yönelik eğitimler veriliyor.

HUZEM

HÜDÂYİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
İslâmî İlimler Eğitim Programı
Sertifikalı Eğitim Programı.
Canlı Ders İmkanı.
İnternetin Olduğu Heryerden; Bİlgisayarınız,
Tabletiniz hatta Cep Telefonunuz İle Canlı Dersleri Takip Edebilirsiniz.
Kaçırdığınız Dersleri Daha Sonra Tekrar Dinleyebilirsiniz.

www.huzem.org

Eğitim kaç dönemden oluşuyor?

BAHAR
Toplamda 28 haftayı kapsayan program iki eğitim döneminden
oluşuyor.
DÖNEMİ
Tek Ders

50

Güz Dönemi (14 Hafta)

Dönemlik
6 ders

150

KAYITLARI
BAŞLADI

İslam’ı öğrenme derdi taşıyan Müslüman
insanımızın iş hayatı, yerleşim birimi, coğrafi
koşullar, bedensel engellilik vb. yüz yüze eğitim almayı zorlaştıran veya imkânsızlaştıran
durumlardan etkilenmeksizin eğitim alabilmeleri sağlanıyor.

KUR’AN’A GİRİŞ - Prof. Dr. Ömer ÇELİK

Azîz Mahmûd Hüdâyî Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi’nin (İLAM) yetkin akademik
kadrosuyla sahip olduğu bilimsel ve akademik birikim herkesin istifadesine sunuluyor.
HUZEM, ülkemizde temel İslami eğitimlerin
etkinliğinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak amacıyla İslami ilimler alanında doğru
bilgilenmeyi sağlamaya çalışıyor. Bu anlamda
dini temel kaynaklardan hareketle öğrenme
hususunda bir eğitim gerçekleştiriyor.

TASAVVUF (Tasavvuf Tarihi veProf.
Kavramları)
Prof. Dr. Süleyman DERİN
Dr. Abdullah- KAHRAMAN

Genellikle akşam saatlerinde yapılan derslerin takibi internet üzerinden canlı yayın ile
sağlanıyor. Aynı zamanda sisteme kaydedilen
dersler kullanıcı tarafından daha sonra tekrar
tekrar izlenebiliyor. Dönem sonunda internet üzerinden yapılacak sınavda başarılı olan
öğrencilere, HUZEM Sertifikası iletiliyor.

TASAVVUF (Tasavvuf Meseleleri ve Tarikatlar) - Prof. Dr. Süleyman DERİN

HADİS’E GİRİŞ - Yrd. Doç. Dr. Hikmet
BAHARATAN
DÖNEMİ
TEFSİR

AKAİD (Allah’a, Meleklere, Kitaplara
- Yrd.
Prof.İman)
Dr. Ömer
ÇELİKDoç. Dr. Ebubekir SİFİL
HADİS METİNLERİ

İLMİHAL (Taharet, Namaz) - Prof.
Dr. Abdullah
KAHRAMAN
Yrd. Doç.
Dr. Hikmet ATAN
AKAİD (Peygamberlere, Kadere, Ahirete İman, Güncel İnanç Meseleleri)

SİYER (Mekke Dönemi) - Dr. Murat
KAYA
Yrd. Doç.
Dr. Ebubekir SİFİL

İLMİHAL (Oruç, Zekât, Hac, Kurban, Yemin)

Bahar Dönemi (14

SİYER (Medine Dönemi)
Dr. Murat KAYA
Hafta)
TASAVVUF (Tasavvuf Meseleleri ve Tarikatlar)
Prof. Dr. Süleyman DERİN

TEFSİR - Prof. Dr. Ömer ÇELİK
ERKAM MEDYA HİZMETLERİ

HADİS
METİNLERİ
Yrd.Mehmet
Doç.Sok.
Dr.No:36
Hikmet ATAN
Bulgurlu
Mah. Duhancı-Hacı
Üsküdar-İstanbul Türkiye / Tel.: 0216 428 39 60

AKAİD (Peygamberlere, Kadere, Ahirete İman,
Güncel İnanç Meseleleri) - Yrd. Doç. Dr. Ebubekir SİFİL
İLMİHAL (Oruç, Zekât, Hac, Kurban, Yemin) - Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN
SİYER (Medine Dönemi) - Dr. Murat KAYA

Herhangi bir özellik talep edilmeksizin İslami İlimler öğrenmek isteyen her yaş grubunun katılabileceği programımıza yediden yetmişe yoğun bir talep olmuş ve her
geçen dönem sayımız daha da artmaktadır.
www.huzem.org
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Hüdâyî’den Haberler
Örgün eğitimlerini aksatmadan hafız oldular.
Alemdağ Kur’an Kursu’nda 4+4+4 Eğitim
sistemine entegre olarak devam etmekte
olan, Kur’an-ı Kerim’i yüzüne okuma ve
Hafızlık Eğitimi her yıl eylül ayında başlamaktadır. İmam Hatip Okuluna başlayan
orta 1 veya orta 2. Sınıf öğrencileri örgün
eğitim aldıkları okulları ilk yıl dondurarak
ilk 6 ayda yüzüne eğitimlerini tamamlayıp,
hafızlık yapmaya kabiliyeti olan öğrenciler
hafızlığa seçilmektedir.
Mayıs ayında okullarındaki sınavlara katılarak sene kaybetmeden bir üst sınıfa
geçmektedirler. İkinci yıllarında ise okula
gitme mecburiyeti olduğundan hafızlığa
seçilen öğrenciler Kur’an kursu eğitimi
ve okul eğitimine de kursun yakınında
bulunan Alemdağ İmam Hatip Orta
Okulu’nda devam etmektedirler. Kursumuzda Kur’an-ı Kerim, Tecvit, Talim,
Temel Dini Bilgiler, İtikat, İbadet, Siyer,
Ahlak vb. dersler verilmektedir. Her ay
mutat olarak Kur’an Kursu Eğitim Komisyonu tarafından belirlenen yerler-

55 Kur’an talebesi
hafızlık tacını giydi

Gençlik Gelişim
Merkezleri
faaliyetlerini
sürdürüyor
Gençlik Gelişim Merkezleri, İmam Hatip ortaokullarında ve düz ortaokullarda okuyan
öğrencilere hizmet vermektedir. Öğrenciler kurumlara sınav ve mülakat sonucunda
kabul edilmekte; programa kabul edilen
öğrenciler haftada üç gün okul saatlerinin
dışında kuruma gelmektedirler.
Kurumda öğrencilere;

den öğrenciler sınav yapılarak hedeflenen
yerlere ulaşılması sağlanmaktadır. Hafızlık
yapmaya elverişli olan öğrenciler komisyon
kararıyla hafızlığa başlatılmaktadır.

Hafızlığa seçilemeyen diğer öğrenciler
kendi okullarına giderek sene kaybı olmadan bir üst sınıftan devam etmektedirler.

Ayrıca rehberlik öğretmeni tarafından,
kurs öğrencilerinin aylık gelişimleri takip
edilerek kurs idaresine rapor edilmektedir. Yüzünden okuma eğitiminde kazanmış
oldukları tecrübe birikimleri neticesinde
kısa sürede hafızlık yapabilecek öğrenciler
hafızlığa seçilmekte ve 6 ila 8 ay gibi kısa bir
zamanda hafızlık eğitimlerini tamamlayabilmektedirler.

Bu eğitim sisteminde başarılı olan ilk
öğrencilerimizden Şemsettin Emre Başar, Enes Atmaca, Hüseyin Kul, Şuayip
Köroğlu ve Yunus Emre Kandemir kursumuzun maddi manevi destekçisi Azîz
Mahmûd Hüdâyî Vakfı Onursal Başkanı
Osman Nûri Topbaş Hocaefendi tarafından kabul edildiler. Gençlerimiz dua
aldılar ve çeşitli ödüllerle ödüllendirildiler.

Arapça ve İslâmî ilimler eğitim programı
devam ediyor
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1-Okul hayatlarında başarılarını arttırmak
ve geleceğe daha iyi hazırlanmalarını sağlamak amacıyla ihtiyaçlarına göre Matematik,
İngilizce, Arapça, Türkçe, Fen Bilgisi derslerinden çalışma ortamı sağlanmaktadır ve

danışmanlık hizmeti verilmektedir;
2-İnançlı, ahlâklı, görgülü bir genç olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla Kur’ân-ı
Kerîm, Temel Dînî Bilgiler ve Karakter Eğitimi alanlarında programlar yapılmaktadır;

hazırlanabilmek içi ortam bulmakta; sosyal
hayatlarında, aile içi ilişkilerinde, iş çevrelerinde çok daha başarılı- uyumlu olabilmekte
ve millî-manevî değerlerine bağlı, inançlı,
ahlâklı bir genç olarak hayatlarını devam ettirme fırsatı yakalamış olmaktadırlar.

3-Sosyal sportif ihtiyaçlarını karşılamak ve
Sanat yönlerini geliştirmek amacıyla Yüzme, Okçuluk, İzcilik, Tekvando, Geleneksel
El Sanatları, Zekâ Oyunları v.b. kulüp ve
atölye çalışmaları yapılmakta;
4-Toplumda meydana gelen ilmî, fikrî,
ahlâkî, manevî ve kültürel bozulmalara
karşı farkındalık ve duyarlılık düzeylerini
arttırmak amacıyla Sosyal Sorumluluk Bilinçlerini geliştirecek Proje ve Uygulamalar
yapılmaktadır.
Böylece programa devam eden öğrenciler,
okul hayatlarında son derece başarılı olmakta, sınavlarına kurum bünyesinde daha rahat

Web: www.lider.org.tr
İrt. Tel: 0216 632 01 39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN,
Gana Millet Camii ve Külliyesi’ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gana’nın başkenti Akra’da bulunan
ve inşaatı devam eden Gana Millet Camii ve Külliyesi’ni ziyaret etti
Erdoğan, Akra’nın Müslümanların
yoğun bulunduğu Kanda mahallesinde,
Türkiye Diyanet Vakfı ve Azîz Mahmut
Hüdâyî Vakfı’nın desteğiyle yaptırılan Millet Camii ve Külliyesi’nin inşaatını gezdi.
Erdoğan’ın ziyareti sırasında Ganalı
Müslümanlar ve bu ülkede yaşayan Türkler sevgi gösterisinde bulundu.

Partner kuruluşumuz Bir Gönül Derneği,
eğitimlerini tamamlayan Kur’ân talebeleri için
Hafızlık merasimi düzenledi.
“Sizin en hayırlınız Kur’ân-ı Kerim’i öğrenen
ve öğreteninizdir.” hadis-i şerifi muktezasınca
eğitim faaliyetlerini devam ettiren Bir Gönül
Derneği, eğitimlerini tamamlayan 55 hafız için
icazet merasimi yapıldı.
Hafız efendilerin aşr-ı şerifi ile başlayan icâzet
merasimi, Azîz Mahmûd Hüdâyî Vakfı Onursal Başkan’ı Muhterem Osman Nûri Topbaş
Hocaefendi‘nin sohbeti ile devam etti.

İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde okuyan ve Azîz Mahmûd Hüdâyî
Vakfı’nın yükseköğrenim öğrenci konukevlerinde ikamet eden öğrencilere
yönelik Arapça ve İslâmî ilimler eğitim
programı Gazanfer Ağa Medresesi ve
Eğitim Kültür Merkezi’nde devam et-

mektedir. Hazırlık sınıfından itibaren 5
yıllık program, belli bir müfredat üzerinden gerçekleştirilmektedir. 2. sınıfı başarı ile bitiren öğrencilerimiz, iki aylığına
Arap ülkelerine dil eğitimi için gönderilmektedirler.

Camii inşaatı hakkında yetkililerden
bilgi alan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada “Değerli kardeşlerim, her şeyden
önce bugün burada caminin geldiği başarılı seviye bizi mutlu etti. Sayın Gana
Devlet Başkanı Mahama, caminin adının
Millet Camisi olduğunu söyledi. Caminin yapılması sadece Akra için değil tüm
Gana için öneme haizdir. Diyanet Vakfı
ve Azîz Mahmut Hüdâyî Vakfı’nın yaptığı
camimizin tüm Müslümanlara hayırlı olmasını Allah’tan diliyorum” dedi.
Camii ve külliyesinin 40 dönümlük bir

arazide meydana geleceğini belirten Erdoğan “İnşallah, Akra’daki bu camii-külliye bir
ilim irfan yuvası olmasının yanı sıra, insan
yetiştiren bir görev ifa edecek” şeklinde
konuştu.
Erdoğan, caminin yapımında maddi manevi tüm imkanlarını seferber eden herke-

se ve camide emeği geçen mimarından
mühendisine hattatından nakkaşına
herkese teşekkür etti. Erdoğan konuşmasını “İnşallah en kısa zamanda caminin tamamlandığı müjdesini alırız, sizleri
saygıyla selamlıyorum ve hepinizi Allah’a
emanet ediyorum” diye tamamladı.
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Vakfımız AFAD’da
gerçekleştirilen
Suriye Koordinasyon
Toplantılarına katıldı

İstanbul’da bulunan geçici koruma altındaki
yaklaşık 400 bin Suriyeli sığınmacıyla ilgili
yapılan faaliyetlerin görüşüldüğü Suriye Koordinasyon Toplantısı, 04 Şubat 2016 Perşembe günü İstanbul Valisi Vasip Şahin’in
başkanlığında uluslararası STK’ların ve
kamu kurum/kuruluşlarının temsilcilerinin
katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Cağaloğlu Yerleşkesinde gerçekleştirildi.
Toplantıda geçici koruma altındaki Suriyelilerin kayıt altına alınması, çalışma hayatı,
sağlık hizmeti, eğitim vb. konular görüşüldü.
Azîz Mahmûd Hüdâyî Vakfı’nı temsilen toplantıya katılan İnsani Yardım ve Sosyal Hizmetler Genel Müdürü Medet BALA, Vakfın
İstanbul’da, Suriyeli muhacir kardeşlerimize
yönelik bugüne kadar yaptığı ve devam
eden insani ve sosyal yardımları hakkında
detaylı bilgi verdi.

Üsküdar Belediyesi
Yardım Konvoyu’na
destek
Üsküdar Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın işbirliğiyle Bayırbucak Türkmenleri için hazırlanan 100 tırlık yardım
konvoyuna Azîz Mahmûd Hüdâyî Vakfı üç
tırla katıldı.
Esed rejimi ve muhaliflerin arasındaki iç
savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve Suriye sınırında yaşamını sürdürmeye çalışan
binlerce Türkmen’e zorlu kış şartlarında

yaralarını biraz olsun sarabilmeleri için Üsküdar Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşları
yardım kampanyası başlattı. Yaklaşık on gün
süren kampanya sonunda toplanan ekmek,
patates, kahvaltılık, kuru gıdalar, un, su,
soba, battaniye, konserve, çocuk bezi, çocuk maması, hijyen malzemesi, ıslak mendil,
kırtasiye, kaban, kazak, battaniye, pantolon, çorap, bot, ayakkabı, eldiven, bere gibi
100 TIR dolusu insani yardım malzemesi
Suriye sınırına doğru yola çıkmak üzere
hazırlandı. Üsküdar Harem’de düzenlenen
törene Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi
TÜRKMEN’in yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş
katıldı. Protokol konuşmaları sonrasında
hazırlanan tırlar dualar eşliğinde yola Suriye
sınırına doğru yola çıktı.

Mültecilere sağlık
hizmeti devam
ediyor
Azîz Mahmûd Hüdâyî Vakfı İstanbul’da
bulunan mültecilere sağlık hizmeti vermek
amacıyla Sultanbeyli Belediyesi ile Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin açmış olduğu Sağlık
Merkezine destek olmakta ve burada çalışan Suriyeli doktorların istihdamı ve ilaç
vb. malzemelerin temin edilmesi noktasındaki hizmetlerine devam etmektedir. Ayda
ortalama 1500 – 1600 hastaya bakılan bu
merkezde ilaçlar ücretsiz dağıtılmaktadır.
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Azîz Mahmûd
Hüdâyî Vakfı’ndan
Bayırbucak
Türkmen’lerine
yardımlar sürüyor
Başta İstanbul’daki mülteciler olmak
üzere ülkemizin farklı bölgelerindeki
Suriyeli muhacir kardeşlerimize, hayırseverlerin de destekleriyle yardımlarına devam eden Azîz Mahmûd Hüdâyî Vakfı, Suriye’de Esed rejiminin,
İran ve Rusya’nın Türkmen köylerine
saldırması sonucu köylerini terk edip
Hatay – Yayladağı bölgesinde kurulan
çadırlara yerleşen Bayırbucak Türkmenlerine yeni bir yardım seferberliği
başlattı.
İçerisine gıda, temizlik maddeleri, bebek bezi ve maması, battaniye, giyim
vb. muhtelif insani yardım malzemelerinin yüklendiği tırlar 06 Şubat Cumartesi günü Vakfın İstanbul Küçük
Çamlıca’daki deposundan, yapılan
dualar eşliğinde hareket etti. Ayrıca
Hatay’da kestirilen adak ve nafile kurbanlar da sınır bölgesinden Türkmen
kardeşlerimize ulaştırıldı.

Uganda’da yeni su
kuyuları açıldı

rilmiştir. Nüfusunun %35’i Müslüman
olan Uganda’da ayrıca dini eğitim veren
merkezlerden Şazeli Hafızlık Kursu’nda incelemelerde bulunulduktan sonra
protokol ziyaretleri kapsamında Türkiye
Cumhuriyeti elçilik binası ziyaret edildi.

Azîz Mahmûd Hüdâyî Vakfı, yurtdışında
Arnavutluk, Kosova, Makedonya,
Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan,
Tanzanya, Nijer, Sudan, Burkina Faso
vb. kırka yakın ülkede faaliyet gösteren
kurum ve gönüldaşlarıya nafile ve vacip
kurban kesimleri; aşevi, camii, medrese,
kültür merkezi inşaatları ve su kuyuları
açma gibi insani, dini, sosyal hizmetlerine
devam ediyor.

ner kuruluş SENA Vakfı Başkanı Hüseyin
BELET, Hüdâyî Vakfı İnsani Yardım ve Sosyal Hizmetler Genel Müdürü Medet BALA
ve İnsani Yardım Projeleri Yöneticisi Serkan
BAYRAK Beyler de hazır bulundu.

2015 yılı içerisinde Afganistan, Burkina
Faso, Fildişi Sahili, Gana, Kamerun, Mali,
Tanzanya ve Uganda başta olmak üzere
8 ülkede toplam 61 su kuyusu açılışı gerçekleştiren Hüdâyî Vakfı hayırseverlerin
bağış ve destekleriyle son olarak Uganda’da 3 su kuyusu açılışı gerçekleştirdi.
Açılışta Uganda ülkesinde bulunan part-

Açılıştan sonra özellikle yeni müslüman
olan ailelerin çocukları ile Kur’an Kursu
öğrencilerinin elbise ihtiyaçları için kıyafet
dağıtım projesi gerçekleştirildi. Ayrıca dar
bir mekanda eğitim gören Hafızlık Merkezi öğrencileri için yeni bir yurt yaptırılması
çalışmalarına başlanmış ve en kısa zamanda
tamamlanması için planlanıp, projelendi-

Adak ve Nafile
Kurbanlar
Akçakale’de bulunan
kamplarda dağıtıldı
Kurulduğu günden bu yana birçok alanda
hizmetlerini devam ettiren Azîz Mahmûd
Hüdâyî Vakfı, “Yurtiçi ve Yurtdışı Kurban
Faaliyetleri” ile dünya çapında hizmet vermeye devam ediyor.
Yurtiçi adak, akika, şükür ve nafile kurban
bağışları Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretlerinin türbesinin de bulunduğu Üsküdar’daki
merkezimizde kesilerek İstanbul’da yaklaşık 5 bin Türk ve Suriyeli aileye, öğrenci
yurtlarına ve aşevlerine dağıtılmaktadır.
Yurtiçinde kesilmek ve dağıtılmak üzere
bağışlanan kurbanların bir kısmı Şanlıurfa –
Akçakale bölgesinde kamplarda kalan Suriyeli muhacir kardeşlerimize dağıtılmıştır.

Hüdâyî Gençliği buluştu.

Anadolu’nun gözde projesi Hüdâyî Gençliği 3.Gurup 4.Buluşması İstanbul’da gerçekleşti.
Anadolu’nun muhtelif illerinden seçilmiş
öğrencilerimiz ile İstanbul İlmi Araştırmalar
Merkezi’nde bir araya gelindi.
Öğrencilerimizle içerisinde seminerlerin,
hasbihâllerin ve konferansların olduğu 2
gün geçirildi.
Ayhan YILMAZ Bey’in Hüdâyî Gençliği süreç değerlendirmesi sunumu ile başlayan
programın ilk gün akışı şu şekilde gerçekleşti;
- Yrd. Doç. Dr. Hikmet ATAN Bey’in ‘Bir
Gönül Coğrafyası Orta Asya’ sunumu.
- Gazeteci-Yazar Ahmet TAŞGETIREN Bey
ile ‘Ortadoğu’daki Son Gelişmeler’ başlıklı
konuşması.

- Abdullah SERT Bey’in M. Sami Ramazanoğlu Üstadın hayatını anlatan konuşması.
- Doç. Dr. M. Lütfi ARSLAN Bey’in ‘Dava mı
Kariyer mi?’ sunumu.
- Gökhan ÇATAK Bey’in ‘Karakter Eğitiminin
Önemi ve Gençlik‘ sunumu.
Programımızın 2.gününde ise öğrenicilerimizin daha önceden belirleyip hazırlamış
olduğu sunumlara kulak verildi.
Sonrasında Uzman Klinik Psikolog Mehmet
DINÇ Bey’in ‘İrade’ konulu sunumunda
bir araya gelen gençlerimiz, programımızın
son oturumunda ise Yrd. Doç. Dr. Ebubekir SIFIL Bey’in ‘Kur’an ve Sünnet ilişkisi ve
Bu Konudaki Aktüel Problemler’ sunumunu dinledi. Verimli 2 günün ardından gençlerimiz memleketlerine uğurlandı.
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Değer Halkaları “Ashabın İzinde”
Ara Dönem Kampı yapıldı

lerden yarışmalara hasbıhallerden sosyal
ve sportif aktivitelere ve çeşitli etkinliklerle
öğrenciler hem eğlendiler hem öğrendiler
hem de hüzünlendiler.

Partner Kuruluşumuz Lider Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ara tatilde yaptığı programlar ile farklı kitlelere ulaşıyor.
Bunlardan biri de Değer Halkaları Karakter
Eğitimi Programı’nın düzenlemiş olduğu

Bu kamplarda “Ashabın İzinde” teması
ile öğrenciler, Asrı Saadeti bir nebze olsun
yaşamaya çalıştılar. Her yurtta ödülü ve
cezası ile birbirlerinden sorumlu oldukları
ensar-muhacir kerdeşliği vurgulandı. Gizli
gizli gidilen, Kuran Ayetleri üzerinde konuşulup tefekkür edilen “Daru-l Erkam”
sohbetleri yapıldı. Her öğrencinin, içinde
1 saat geçirdiği “Hira Mağarası” ile bol bol
salavatlar getirildi. Öğrenciler, İslam kardeşliği konusunu pekiştirmek için Suriyeli
ailelere erzaklar dağıttılar. Bu duyguların
yoğun olarak yaşandığı birçok farklı etkinlik
icra edildi. Öğrenciler, sabah namazından
sonra Şeyh Dairesinde “Sakal-ı Şerif ” ziyareti yaparak hüzünlü bir şekilde birbirlerine
veda ettiler.

“Ashabın İzinde” yatılı kamplarıdır. Bu yıl
ikincisi organize edilen bu kampa 5. sınıftan
liseye kadar 160 öğrenci katılmıştır. Toplamda 4 gece 5 gündüz süren bu kamplarda
öğrenciler tatillerine değer kattılar. Ders-

Şifâ-i Şerîf dersleri devam ediyor
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Hikmet
ATAN tarafından Çamlıca Yükseköğrenim Yurdu’muzda haftanın muayyen
vakitlerinde İlâhiyat fakülte-sinde okuyan
talebelerimiz için Şifâ-i şerîf dersi verilmektedir.

Yabancı dillerde kitap dağıtım faaliyetlerimiz devam ediyor

Yapılan bu kamplarda oluşan muhabbetin, dostluğun bakî kalmasını ve kazanılan
alışkanlıkların daim olmasını niyaz eder,
tekrar bir araya gelebilmeyi temenni ederiz.
Ecdadımızdan devraldığımız zengin ve
eşsiz medeniyet mirasımızı, kendilerine
emanet edeceğimiz çocuklarımıza meslekî ve ahlâkî alanlarda geliştirerek hedef
birliği içinde olduğumuz ailelere eğitim
danışmanlığı ve rehberlik yaptığımız projemiz hakkında detaylı bilgi almak için
www.degerhalkalari.com ‘u ziyaret ediniz.

Hüdâyî Sosyal Girişimcilik Akademisi çalışmalarına devam ediyor
Son yıllarda Sivil Toplum kuruluşları ülkemizde hızla çoğalmakta ve hizmetlerini
geliştirmektedir. Bu büyüme ile doğru
orantılı olarak Sivil Toplum alanında nitelikli
insan ihtiyacı da artmaktadır. Hüdâyî Sosyal
Girişimcilik Akademisi, sivil toplum hizmetlerine ilgi duyan ve bu sektörde kariyer
yapmak, hizmet etmek isteyen gençlere
bir yıllık eğitim imkanı sunmaktadır. SGA
akademi, bu bir yıllık eğitim sürecinde,
öğrencilerine sahada pratik uygulamaların
içerisinde yetişme imkanı sunmaktadır.
Ayrıca SGA’lı öğrenciler, Sivil Toplum Hizmetlerindeki gerekli alt yapıyı kazanmaları
için de yaklaşık 600 saatlik hizmetiçi eğitim
programına katılmaktadırlar. Hüdâyî SGA
iki yıldan beri hizmet vermektedir. Geçen

Web: sosyalgirisimcilikakademisi.com
Tel: 0216 341 18 99

yıl itibari ile Mezun ettiği öğrenciler, ülkemizin önemli kuruluşlarında hizmet etme
imkanı bulmuşlardır.

Hüdâyî SGA da öğrencileri, 4 ana başlık altında eğitimler görmektedirler:
1)Saha Stajları
2) Meslekî Eğitimler
3) Yetenek ve Beceri Geliştirme Eğitimleri
4)Dinî - Manevî Eğitimler.

İslam’ın ilk emri olan “Oku!” emrinin
gereğini yerine getirmeyi düstur edinen
Azîz Mahmûd Hüdâyî Vakfı, Yurtdışı Eğitim ve Kültür Hizmetleri Genel Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında 2015 yılı içerisinde ihtiyaç bildiren 8 Afrika ülkesindeki
muhtelif sivil toplum kuruluşlarına İngilizce, Fransızca, Arapça ve Svahili dillerinde 500.000 civarında bedelsiz kitap
bağışında bulundu. Bu kitapların önemli
bir hissesini, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerindeki öğrenciler için hazırlanmış
İslami ders kitapları oluşturmaktadır.
Bu vesile ile eğitim sistemi ve metotları
bakımından olduğu kadar materyalleri

bakımından da model teşkil eden Türkiye’nin bu sahadaki birikimi, Kamerun, Tanzanya, Gana, Burkina Faso, Sudan, Mali,
Fildişi Sahili ve Uganda’daki Müslüman kardeşlerimizle paylaşılmış oldu.

Azîz Mahmûd Hüdâyî Vakfı, gelecekte
de kendisinden talep edilen tarzda kitapları talep edenlere ulaştırma gayretini
sürdürecektir.
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AZİZ MAHMÛD

HÜDÂYİ VAKFI
Beş Asırlık Merhamet ve Şefkat Çınarı

mağrifet yolculuğudur HİZMET. Son nefese kadar ikram ve ihsan ile gönül almaktır
HİZMET.

Â

rif bir gönülde ibâdetler, hayırlar ve
hizmetler bir yorgunluk değil, lezzet
ve huzur vesilesi haline gelmiştir. Kim gönül
gözünü açıp bakarsa anlar ki, bu cana minnettir HİZMET.

Y
A

llah Teâlâ’nın biz kullarına lütfettiği;
İslam, iman, akıl, aile, evlat ve servetten, alıp verdiğimiz nefeslere kadar bütün
nimetler için O’na sonsuz hamd ü senâlar
olsun!

Z

ulmet karanlıklarında yolunu şaşırmış insanlığı, hidayet nuruyla aydınlığa çıkaran,
alemlere rahmet olarak gönderilen, insanlığın
kurtuluş vesilesi, müjdecisi ve şefaatçisi olan
Fahr-i Kainet Efendimiz’e salât ü selam olsun!

İ

nsanlık için ebedi saadet rehberi ve Allah Rasûl’ünün en büyük mucizesi olan
Kur’an-ı Kerim’e sarılıp onun ahlakı ile ahlâklananların ve istikamet üzere bir kulluğa
yönelenlerin dünya ve âhireti cennet olsun!

Z

aman sermayemiz tükenmeden,
ömür güneşimiz batmadan, gök kubbede hoş bir sadâ bırakarak ve şu fâni dünyadan nedâmet içinde değil de yüz akıyla
ukbâya göçebilmek, cümlemize, nasip olsun!.. Amin!

M

alın hayırlısı Allah yolunda harcanan;
en hayırlısı insan da hayra koşan, elini
ve gönlünü Hakk’a açandır. Agah olalım!
Bugün elimizdekiler fânidir; gün olur uçar
gider! Allah için verdiklerimiz ise bâkîdir,
asla zâyi olmaz. Bize kalacak olan asıl servet, Allah için infak ederek bugünden ahirete gönderebildiklerimizdir.

A

llah yolunda infâk ediniz. Zira infakla
mal eksilmez; bilakis korunur ve bereketlenir. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe hayrın kemali olan ‘’Birr’’ e asla
eremezsiniz. Takva sahipleri, bollukta ve
darlıkta Allah için infak edenlerdir.

H

akk’ın rızası uğruna maldan ve candan
geçenlerin Allah katındaki kıymet ve
faziletini beyan şanında nice ayet ve hadisler vardır. Onların halleri yedi başak bitiren

ve her başağında yüz tane bulunan tek bir
tohum gibidir. İşte o bahtiyarlar, bu cennet
tohumunu bu dünya tarlasında eker, ahiret
terazisinde biçerler.

M

allarını gece-gündüz, gizli ve açık,
Rableri için infâk eden, arkasından
başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kâmil mü’minlerin Allah katında çok
özel mükafatları vardır. Onlar dehşetli bir
gün olan kıyamette korkmayacaklar ve
mahzun olmayacaklardır.

U

yanın gafletten! Gerçek mü’minler
cenneti satın alabilmek için Allah ve
Rasülü’ne iman eden, namazlarını kılan,
zekatlarını veren sonra da şüpheye düşmeyerek mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda
cihâd eden kimselerdir.

D

ünya malı dünyada kalır. Dağlar kadar
malın olsa bir gün burada bırakır gider, kabre ancak bir kefenle girersin! Bugün
Allah için bir damla verirsen, orada ummân
olup çıkar karşına… Akıllı, cömert, kalb-i
selim sahibi arif kimseler, mallarını ukbâya
azık olarak götürenlerdir.

H

izmet edenler, hizmeti bir nimeti bilip
tevazularını artırmalı; bu nimete vesile oldukları için hizmet ettikleri kimselere
teşekkür edası içinde olmalıdırlar. İşte bu
kalbi kıvam ile ifa edildiğinde, ilahi rızaya
ermektir HİZMET.

Ü

mitsizlere, gariplere, yetimlere, dullara, öksüzlere, çaresizlere, kimsesiz,
özürlü ve zavallı düşkünlere, ilim ve irfan
tâliplerine; sevgi, şefkat ve merhamettir
HİZMET.

D

ertlilerin dert ortağı ol! Güçsüzlere hizmet et, zayıfları, gönlü kırıkları
koru! Zira derya gönüllülerden, yıkık, biçare ve yorgun gönüllere ilahi rahmet ve

oksullar, fakirler ve garipler; varlık sahipleri için büyük bir nimettir. Çaresiz
ve zayıfların candan duası hürmetine, en
muhtaç olduğumuz anda ilâhi rahmet ve
nusret yetişir imdada… İhyâ edilen gönüllerin içli dualarıyla cennet kapılarını açmaktır HİZMET.

İ

hlas, merhamet ve diğergamlık dolu bir
gönülle bütün mahlukata yönelmek suretiyle Allah rızasının aranmasıdır HİZMET.
Tevâzû, şefkat , merhamet ve muhabbetle
karşılıksız verene, fedakarca çalışana zâyî
olmaz bir ecirdir HİZMET.

V

akıf insanı olabilmek, Yaratan’dan
ötürü yaratılanlara merhamet, sevgi
ve şefkat gösterip helâl kazancından bollukta ve darlıkta Allah rızası için vermek ve
mükâfâtını sadece Hak’tan beklemektir.

A

llah’ın azâbından korkarak, O’nun
rahmetini ve bereketini umarak,
kendilerine rızık olarak verilen her şeyden
Allah yolunda infâk edip takvâ sahini olabilmektir, vakıf insanı olmak.

K

abir vahşetinden korunmak için Allâh’a gönül hoşluğuyla ‘’karz-ı hasen/
güzel bir borç’’ verebilmek, dünyada iken
ne iyilik yaparsak âhirette onu bulacağımıza
inanmak, yapamadıklarımızın hasretini çekerek değil, elimizden gelen bütün gayreti
gösterebilmiş olmanın gönül huzuruyla ukbaya göçebilmektir, vakıf insanı olmak.

F

ânî ve dünyevi gayeler için değil, sonsuzluk için çalışmak; kendisinden istifâde
edilen ilim ve arkasından hayır dua eden
gönüller bırakarak amel defterini kapatmamaktır, vakıf insanı olmak.

I

rmak gibidir vakıf insanları… Uzun yıllar
boyunca binlerce canlıya, insana, hayvanata, nebâtâta hayat vererek serin ve tatlı
şırıltılarla Cenab-ı Hakk’ın ebedî vuslat deryasına akabilmektir, vakıf insana olmak…
Zeki BAL

