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Muhterem Hüdâyi Dostları
Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı kurulduğu günden bu yana 
yurt içinde öğrenci yurtları, Kur’an kursları, gençlik 
merkezleri, kültür merkezleri, kadın eğitim merkezle-
ri, araştırma merkezleri açarak binlerle öğrencinin ye-
tişmesine katkı sağlamıştır. Yurt dışında bu hizmetlere 
ek olarak açılan din eğitimi veren orta dereceli okullar 
ile ilahiyat fakülteleri de o ülkelerin dinî ve ahlakî ha-
yatına büyük değer katmıştır.

Eğitim ve öğretimde teori ve pratik iç içe olmalıdır. 
Sırf teoriden ve sırf pratik uygulamalardan ibaret bir 
eğitim faaliyeti başarılı olamaz. Milletler, ilmî ve millî 
eğitim planlaması ile problemlerine uzun vadeli hal 
çareleri bulabilirler. Eğitim yalnız sosyal ve ekonomik 
hayatın gelişmesinde rol oynamaz. Belki eğitimin en 
önemli işi millî ve manevî şahsiyeti inşa ederek, genç 
nesillere aktarmaktır. Bu manada eğitim aynı zaman-
da bir terbiye işidir. Terbiye, bir cemiyette yetişmiş 
neslin, henüz yetişmekte olan nesle, fikir ve hislerini 
vermesi olarak tanımlanabilir.

Eğitim hem ferdi hem cemiyeti ilgilendiren bir mese-
ledir. Eğitimden hem fertler, hem de cemiyetler bazı 
şeyler beklerler. Fertlerin eğitimden beklentisi kabili-
yet ve istidatlarına göre gelişmek, bir şahsiyet olmak, 
kendilerini mutlu ve huzurlu kılacak bir iş ve meslek 
tutmaktır. Cemiyetler, sosyal, kültürel, ekonomik ve 
politik yapılarına uygun, devlet ve millet bütünlüğünü 
güçlendiren, milli şahsiyete yabancılaştırmadan ye-
tiştiren bir eğitim anlayışını savunur. 

İslam’da yapmak için bilmek gerekir. Din ve ahlak eği-
timinde yapabilmek için bilmek gerektiğine inanıyo-
ruz. İnsan hayatında kitapların, söz ve nasihatin çok 
büyük tesiri vardır. Bu maksatla vakfımız eğitim ku-
rumlarında iyi yetişmiş ve örnek şahsiyetlerin idare-
sinde ve eğitiminde yapılan faaliyetlerin ve okutulan 
derslerin faydalı olduğuna inanıyoruz. Hayra ve fay-
daya vesile olmayan bir eğitim faaliyetinin ne mües-
seselere ne insana bir faydası vardır. Bunun içindir ki 
Peygamber Efendimiz -sallâllahu aleyhi ve sellem- “Al-
lâh’ım, fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, 
doymayan nefisten ve kabul olunmayacak duâdan 
sana sığınırım.” niyâzında bulunmuştur. 

Müfredat ve eğitim metotları doğru ve iyi seçilmiş din 
ve ahlâk eğitim ve öğretimi; fertlerde manevî ve vic-
danî gelişim sağlayarak, ruhsal yönden güçlü ve tutar-
lı bir kimlik ve kişilik kazandırır. Din ve ahlâk eğitimi 
ferde hayatını düzene koymak için bazı temel ilkeleri 

kazandırır. Dini bilgi insanı, duygu, akıl, sezgi, irade, 
gönül, vicdan ve davranış yönleriyle bir bütünlük için-
de tatmine ulaştırarak, şartların gereğine göre düşü-
nen, tutum ve davranışlarını isabetle ayarlayan bir in-
san olmasının yollarını gösterir. Din eğitimi öğrencinin 
kendini tanımasında kişiliğini oluşturması ve geliştir-
mesinde rehberlikler yapabilir.

Geçtiğimiz aylarda bazı gençlik araştırmaları yayın-
landı. Zaman zaman ortaya atılan, gençlerin deizm ya 
da ateizm gibi sapkın inanç ve tutumlara yöneldiği te-
zini bu araştırmalar çürütüyor. Gençlerimiz çok şükür 
ki hala inançlı ve azımsanamayacak bir çoğunluğu da 
ibadetlerini yerine getiriyor. Ancak, serbest zamanla-
rının çoğunu internette, sosyal medya mecralarında 
harcayan gençlerimizin, gelecekte nasıl bir karaktere 
bürünecekleri de bir endişe unsuru olarak kaydedil-
melidir. Öte yandan gençler arasında alkol ve uyuştu-
rucu kullanımının da yaygınlık kazanması, onlarla ilgi 
ve alakayı ne kadar güçlendirmemiz gerektiğinin bir 
göstergesi olarak önümüzde duruyor.  

Yine geçtiğimiz günlerde ülkemizin 2023 eğitim vizyonu 
açıklandı. “Çocuklarımızın zihinlerini bilgiyle doldura-
rak, diploma sahibi yapmanın peşinde koşarken, onla-
rın gönül dünyalarını doyurmayı ihmal ettik.” yorumu-
nu yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
böyle olduğu için diplomaların hep yetersiz kaldığını 
vurguladı. Yine Erdoğan, okul yöneticiliğinin adanmışlık 
istediğini ve gönül işi olduğunu söyledi. Geldiğimiz nok-
tada eğitimin bir gönül işi olduğu ve adanmış ruhlara 
ihtiyaç duyduğu, devletimizin en tepesindeki isim tara-
fından da dile getirilmesi, gelecek nesillere dokunacak, 
onların kimliklerini en güzel şekilde inşa edecek fertleri 
yetiştirme görevini hepimize tevdi ediyor.  

Eğitimin amacı veya eğitimden beklenilen, iyi insan 
yetiştirmesi ya da insanın iyileşme sürecinde ona katkı 
yapmasıdır. Çünkü insan, hem iyi insan olmaya, hem de 
iyileşmeye ihtiyacı olan bir varlıktır. İnsanda var olan bu 
ihtiyacın eğitim tarafından karşılanacak olması, insanla 
eğitim arasında ilişkiyi zorunlu kılmakta ve iyi insan ye-
tiştirme, eğitimin imkânı olarak görülmektedir. 

Rahmet-i Rahmana uğurladığımız vakfımızın yönetim 
kurulu üyesi merhum Abdullah Tivnikli Bey’i de bura-
da hayırla yâd ediyorum. Rabbimizden niyazımız; vak-
fımızın iyi ve hayırlı insanlar yetiştirmek maksadıyla 
işlerini kolay ve bereketli kılmasıdır. 

Ahmed Hamdi TOPBAŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı
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Cenâb-ı Hak, Rasûlullah r Efendimiz’i bütün 
insanlığa üsve-i hasene, müstesnâ bir şahsi-
yet, kulu Allâh’a götüren en güzel muallim ve 
eğitimci olarak gönderdi. Efendimiz’in mual-
limi, bizzat Cenâb-ı Hak idi. Rabbimiz, bütün 
insanlığın terbiyesini de Fahr-i Kâinât Efen-
dimiz’e tevdî buyurdu. O’nu bütün âlemlere 
rahmet olarak lûtfetti.

Efendimiz’in her sözü; “O hevâsına göre 
konuşmaz.” (en-Necm, 3) âyeti muktezâsınca 
Rabbimiz’in tâlimâtıydı. O’nun eğitimi, Rab-
bânî bir eğitimdi; Rabbimiz’in hoşnud olaca-
ğı bir terbiye idi. 

İşte, câhiliye çukurlarındaki insanlar, fazîlet-
ler medeniyetinin burçlarına, bu terbiye ve 
eğitimle yükselmiştir. Efendimiz’in talebele-
ri olan sahâbe nesli; tevhid mücadeleleriy-
le, meşakkatlere sabır ve tahammülleriyle, 
fedakârlıklarıyla, diğergâmlıklarıyla, takvâ 
hassâsiyetleri ve ihsan şuurlarıyla, İslâm’ı ya-
şayıp yaşatma azimleriyle, güzel ahlâklarıyla 
Rasûlullah r Efendimiz’in berrak birer ay-
nası ve temsilcisi olmuşlar,  böylece Allâh’ın 
rızâsına erişmişlerdir.

Peki, sahâbe-i kirâmın her bir ferdi aynı eğiti-
me mi tâbî tutulmuştu? Tabi ki hayır…

Zira Rasûlullah Efendimiz’in hayatını ince-
lediğimizde, O’nun; ümmetinin tâlim ve ter-
biyesinde muhataplarına göre farklı usûller 
takip ettiğini görüyoruz.

Efendimiz r tebliğ ve irşad esnâsında, prob-
lemleri çözmede, dertlere derman olmada, 
hastalıkları tedavide, metot olarak dâimâ 
muhataplarının mizaç ve istîdat farklılıkla-
rını gözetmiştir. Çünkü insan muhatabını iyi 

tanıyamazsa, onun hâlinden ve sîmâsından 
problemlerini ve ihtiyaçlarını teşhis edemez-
se, doğru bir tedavi uygulaması da mümkün 
olmaz.

Bunun içindir ki Efendimiz r, önce muha-
tabının seviyesini tespit etmiş ve ona göre 
muâmelede bulunmuştur. Bu sebeple de vâli 
veya kumandan olacak kimse ile bu istîdâda 
sahip olmayan kimseleri aynı eğitime tâbî 
tutmamıştır.

Yine Efendimiz r muhataplarının idrâk se-
viyesine göre bir üslûp kullanmış ve İbn-i 
Abbas v’ya da şu tavsiyede bulunmuştur:

“Ey İbn-i Abbas! İnsanlara akıllarının almaya-
cağı bir söz söyleme. Zira böyle yapman, fit-
neye düşmelerine sebep olur!” (Deylemî, V, 359)

Ayrıca idrâk seviyesi düşük olanlara yüksek 
seviyedeki hakikatleri anlatmaya kalkış-
mak, hem boşuna bir yorgunluk, hem de bir 
zaman isrâfı olacaktır. Bu hakikati Mevlânâ 
Hazretleri şu sözleriyle ifâde etmektedir:

“Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin, karşında-
kilerin anlayabileceği kadardır.”

Rasûlullah r Efendimiz’in eğitimde takip 
ettiği usullerden bir diğeri ise tedricîliktir. 
Efendimiz r ashâb-ı kirâmı birdenbire de-
ğil, ilâhî hakîkatleri idrâk ettire ettire, kulluk 
vazifelerini îfâya hazırlamıştır. Onlara en son 
söylenecek sözü en başta söylememiş, gö-
nüllerinin gerekli kıvamı kazanması için adım 
adım mesafe almalarını sabırla beklemiştir.

Muaz bin Cebel’i Yemen’e vâli olarak gönde-
rirken ona yapmış olduğu şu tavsiyeler de, 
Efendimiz’in tedricîliğe nasıl ehemmiyet ver-
diğinin bâriz bir misâlidir:

Osman Nûri Topbaş

HAKK’A KULLUĞU 
GÜZELLEŞTİREN EĞİTİM
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“(Ey Muaz!) Doğrusu sen, ehl-i kitap olan bir 
topluma gidiyorsun. Onları, Allah’tan başka 
ilâh olmadığına ve benim Allâh’ın Rasûlü ol-
duğuma şehâdet etmeye dâvet et. 

Şayet buna itaat ederlerse, Allâh’ın kendileri-
ne bir gündüz ve gecede beş vakit namazı farz 
kıldığını bildir. 

Bunu kabul edip itaat ederlerse, zenginlerin-
den alınıp fakirlerine verilmek üzere kendileri-
ne zekâtın farz kılındığını haber ver.

Buna da itaat ettikleri takdirde, mallarının en 
kıymetlilerini almaktan sakın! Mazlumun bed-
duâsını almaktan çekin, çünkü onun bedduâsı 
ile Allah arasında perde yoktur. (Buhârî, Zekât, 
41, 63; Müslim, Îmân, 29-31)

Ayrıca Allah Rasûlü’nün en mühim ve en bü-
yük tâlim metodu; emrettiği bir şeyi evvelâ 
kendisinin yaşaması ve ümmetine fiilî bir kıs-
tas teşkil etmesi olmuştur. Zira sadece sözde 
kalan, hayata aksettirilmeyen fikir ve davra-
nışlar, insanlık tarihi boyunca kitap satırları 
arasında kalmaya mahkûmdur.

İşte bu sebeple Efendimiz r, Muhâcirler 
ve Ensâr’ın, (namaz erkânını) kendisinden 
yakînen görüp öğrenebilmeleri için, hemen 
arkasında namaza durmalarını istemiştir. 
(Bkz. İbn-i Mâce, Salât, 44)

Yine Efendimiz r, hiçbir zaman imkân ve 
fırsatların ayağına gelmesini beklememiş, 
dâimâ hizmet arayışı içinde olmuştur. Nite-
kim Mekke’de on üç sene tebliğ için çırpın-
mıştır. Hiçbir zaman; “Ayağıma gelsinler de 
anlatayım…” dememiştir. Taşlanmayı göze 
alarak Tâif’e gitmiştir. Dönüşte bir köleyle 
karşılaşmış ve hemen ona da tebliğde bu-
lunmuştur. Hiçbir fırsatı değerlendirmeden 
geçmemiştir.

Velhâsıl Efendimiz r, gönlünü bir rahmet 
dergâhı hâline getirdi. Herkese ve her şeye 
husûsî ilgi gösterdi. O mübârek gönülde her-
kes huzur buldu. 

İnsanlık huzur buldu. Mazlum insanlar, dertli 
gönüller, fakir suffe ashâbı, yetim ve öksüz-
ler O’nun nasihatleriyle rahmet iklimine nâil 
oldu. Cehâlet bataklığına gömülmüş insan-
lar, birer fazîlet âbidesi oldular.

Hayvanat huzur buldu. Kendisine fazla yük 
yüklenen deve, hâlini arz etmek ve derdine 
çâre bulmak için O’na koştu. 

Nebâtât huzur buldu. Üzerinde hutbe îrâd 
ettiği hurma kütüğü Efendimiz’den ayrı kal-
manın hicrânıyla inledi. O’nun şefkatli muâ-
melesiyle sükûna kavuştu. 

Böylece insanlık, Fahr-i Kâinât Efendimiz’den 
huzur ve saâdetin yegâne reçetesi olan İslâm 
kültürünü tahsil etti. 

Unutulmamalıdır ki, insanı katı kalplilikten 
kurtarıp merhamet ve şefkat âbidesi hâline 
getiren, cehâletten kurtarıp ebedî saâdet 
bilgisi ile donatan, bencillikten kurtarıp di-
ğergâm kılan İslâm kültürü, Cenâb-ı Hakk’ın 
tanzim ettiği bir kültürdür. 

Bu kültür; “Yaratan Rabbinin ismiyle oku!” 
(el-Alak, 1) âyetiyle başlayıp, bir rivâyete göre; 
“...Bugün size dîninizi ikmâl ettim; üzerinize 
olan nîmetimi tamamladım ve sizin için din 
olarak İslâm’ı seçtim...” (el-Mâide, 3) âyetinin 
gelmesiyle yirmi üç senede tamamlanmış ve 
Efendimiz’in taht-ı terbiyesinde gerçekleşmiştir. 

İnsanı ebedî saâdete götürecek yegâne 
husus da, yaşamak sûretiyle bu kültürün 
hayata yansımasıdır. Tam mânâsıyla yaşa-
yabilmek de, takvâda mesafe kat etmekle 
mümkündür. 

Rabbimiz cümlemizi, Kur’ân’ın fiilî bir tefsi-
ri olan Efendimiz r’i en güzel şekilde tanı-
maya muvaffak kılsın. O’nun ahlâk ve şah-
siyetini yeryüzünde temsil ve tebliğ ederek 
Allâh’ın şahitleri olan bahtiyar kulları arası-
na bizleri de lûtf u keremiyle ilhâk eylesin.

Âmîn!..



Mustafa Dirier (REHEMA Derneği Başkanı)Tanzanya
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Üç Kültürün Harman Olduğu Ülke

Doğu Afrika’nın 50 milyon nüfuslu ülkesi Tanzan-
ya, son iki yüz yılda üç farklı ülkenin etkisiyle üç 
farklı kültürden beslenmiş bir ülkedir. İlk olarak 
Arapların dokunduğu, mütemadiyen Almanla-
rın ve İngilizlerin sömürgesi olan Tanzanya, 1961 
yılında bağımsızlığını kazandı. Araplarla birlikte 
İslamiyet’le tanışan bu ülke bir dönem Umman 
Krallığı’na başkentlik yaptı. 1800’lü yılların son-
larında ise Almanya sömürgesi olan halk, onla-
rın sert, baskıcı zulmüne maruz kaldı. Almanlar, 
bu dönemde köle ticareti için yaptıkları liman ve 
demir yolları dışında Tanzanya halkının faydasına 
dokunacak hiçbir miras bırakmadı. 1. Dünya Sava-
şı sonrasında ise İngiliz sömürge dönemi başladı. 
İngiltere, ülkeye getirdiği Hintlileri taşeron olarak 

kullandığından dolayı, doğrudan düşman olma-
yıp perde arkasından hükmeden efendi oldu.

Tanzanya şu an Arap kültürü ve geleneklerine bağlı, 
ancak İngiliz sistemi ile yönetilen bir ülke konumun-
dadır. Ülkede başta eğitim sistemi olmak üzere tüm 
resmi kurumlar ve toplumsal düzen (Trafikteki dü-
zenin dahi soldan aktığı göz önüne alınırsa) İngiliz 
sistemine göre tasarlanmıştır. 

Tanzanya’da Hüdâyi Vakfı

Hüdâyi Vakfı, paydaş kuruluşu REHEMA - Dostluk 
ve Yardımlaşma Derneği aracılığı ile 2010 yılından 
itibaren bu ülkede hali hazırda eğitim ve insani yar-
dım alanlarındaki projelerine devam ediyor. 

Hüdâyi Vakfı geride bıraktığımız 8 yılda Tanzanya’da 200’e yakın su kuyusu açtı. Başta cami ve med-
reseler olmak üzere, okullar, yetimhaneler, hastaneler ve hapishaneler gibi kamuya hizmet veren 
yerlerde açılan kuyularımızdan yaklaşık 400 bin insan faydalanıyor.
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Afrika’nın Olmazsa Olmazı:  
Su Kuyuları

Hüdâyi Vakfı geride bıraktığımız 8 yılda Tanzan-
ya’da 200’e yakın su kuyusu açtı. Başta cami ve 
medreseler olmak üzere, okullar, yetimhaneler, 
hastaneler ve hapishaneler gibi kamuya hizmet ve-
ren yerlerde açılan kuyularımızdan yaklaşık 400 bin 
insan faydalanıyor. Kamu yararına ciddi katkı sağ-
layan su kuyusu projelerimiz Tanzanya hükümeti ve 
yerel yönetimler tarafından da destekleniyor.

Ramazan ve Kurban Bayramları 
Kardeşliğimizi Perçinliyor

Vefâkâr ve necip milletimizin Ramazan ve Kurban 
Bayramı dönemlerinde Hüdâyi Vakfı’na emanet et-
tiği yardımlar, her yıl tüm Afrika’da olduğu gibi bu-
rada da titizlikle muhtaç insanlara ulaştırılıyor. 

2018 yılında Tanzanya’da 2 bin aileye Ramazan ku-
manyası dağıtan vakfımız Kurban Bayramı’nda ise 
60 bin kişiye et yardımında bulundu. Bayramlar ve-
silesi ile kardeşliğimiz gönül coğrafyalarında bir kat 
daha perçinleniyor. 

Eğitimin Küçük Yaşlarda Başladığı  
“Dînî Mahalle Mektepleri’’

Tanzanya’da sömürü düzeninin en büyük darbesini 
aile yapısına vurduğunu gözlemliyoruz. Toplumun 
temel taşı olan aileler, üretimin olmadığı büyük 
şehirlerde işsizlik ve yoksullukla pençeleşmekten 
dolayı dağılıyor. 

Anne ve babaları ayrı olan, mahalle aralarında eği-
timsiz kalan çocuklara yönelik vakfımız tarafından 
açılan “Mahalle Mektepleri”nde hem dini eğitim 
hem de okul derslerine takviye dersleri veriliyor. 
Tanzanya genelinde 30’a yakın mektebimizde 2 bin 
öğrencimiz eğitim alıyor. Vakfımız aracılığıyla İs-
tanbul’da İLAM’da en az bir yıl eğitim alan mektep 
hocalarımız, çocuklara eğitim vermenin yanında 
ücretsiz aile danışmanlığı da yapıyor.

Gelecek Nesillere Umut 
“Tanzanya İmam-Hatip Projesi”

Tanzanya’daki eğitim kurumlarımıza bir ye-
nisini daha ekliyoruz. Hüdâyi Vakfı’mızın da 
destekleriyle 400 öğrencinin ücretsiz olarak 
hem eğitim alacağı hem de barınacağı Türki-
ye İmam-Hatip Ortaokul ve Lisesi’nin inşaatı 
başladı. 

Örgün imam-hatip eğitiminin yanı sıra yaygın 
eğitimin ve mesleki kursların da verileceği oku-
lumuz farklı aktiviteleriyle tam bir külliye vasfı-
na sahip olacak. Okulun, binlerce yetim ve fakir 
öğrencinin farklı alanlarda yetişmesine katkıda 
bulunarak Tanzanya’nın ve İslam dünyasının ni-
telikli insan ihtiyacını gidermeye vesile olacağını 
ümit ediyoruz.
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Afrika’nın Âlimleri 
Bu Külliyeden Çıkacak

2010 yılıydı, yüzlerce hayırsever kardeşimiz Türki-
ye’den binlerce kilometre ötede hiç görmedikleri 
bir ülkede, Allah rızası için harekete geçmişti. Her 
bir hayırsever kardeşimiz, o yıl halis bir niyetle at-
tıkları adımla Batı Afrika ülkesi Gana’nın yüzlerce 
köyünde bir imamın maaşını üstlenerek, çocukların 
okul sonrası, camilerde temel İslami eğitimleri al-
malarına vesile oldular. 

Dini Eğitim Hizmetlerimizin Önemi

Hüdâyi Vakfı’nın Gana’da eğitim ve insani yardım 
çalışmalarına devam eden paydaş kuruluşu Ulus-
lararası İnsani Kalkınma Derneği – HUDAI olarak 
birkaç yıl önce köy köy dolaşarak halkalarımızı 
(yaygın eğitim merkezleri) ziyaret ediyorduk. Ku-
zey bölgesinde Tamale şehrine bağlı Sang köyüne 
geldiğimizde burada yürek burkan bir manzara ile 
karşılaşmıştık. 

50 derece sıcağın altında ağaç yaprakları ile kapa-
tılmış bir gölgelikte yüzlerce çocuk imkânsızlıklar 
içerisinde ilkel şartlarda ders yapmak için uğraşır-
ken biz o sıcağın altında çocuklara bir selam vere-
cek kadar durmakta zorlanıyorduk. İşte o gün ni-
yetlendik. ‘Ya Rabbi, bu kardeşlerimiz için buraya 
en güzelinden bir derslik yapmayı bizlere nasip 
eyle!’ şeklindeki dua ve niyazımıza Rabbimiz fazla-
sıyla karşılık vererek burada mini bir külliye haline 
gelecek eserin ortaya çıkmasını nasip etti.

“Allah, Türkiye’deki Kardeşlerimize 
Buradan Âlimler Çıktığını Göstersin!”

Aradan geçen bir yılın ardından hayırseverlerin ve 
Hüdâyi Vakfı’mızın destekleriyle Türk mimarisi ile 
(kubbeli yapı, kemerli pencereler, minare yapısı vs.) 
bir külliye inşa edildi. 300 kişilik bir cami, 3 adet sı-
nıf, imam evi, tuvalet-lavabolar ve su kuyusundan 
oluşan külliyemizin açılışını 17 Kasım 2018 Cumar-
tesi günü belediye başkanı, milletvekilleri, köylerin 
kralları, eğitimciler, imamlar ve bölge halkının katı-
lımıyla Tamale şehrine bağlı Sang köyünde gerçek-
leştirdik. 

Açılış günü yol boyunca ellerinde Türk ve Gana bay-
raklarıyla bizleri tekbir getirerek karşılayan bölge 
halkının heyecanı ve coşkusu görülmeye değerdi. 
Her söz alanın ‘Bir şey istemeden bize bu yapıyı 
verdiler’, ‘buraya sahip çıkarak, özenle koruyarak 
karşılığını vermeliyiz’, ‘çocuklarınızı muhakkak 
buraya gönderin’ şeklindeki sözleri bizleri ziyadesi 
ile memnun etti. Belediye başkanının sözleri “hita-
muhu misk”  olarak hepimizin ortak temennisi ve 
duasıydı: “Allah, Türkiye’deki kardeşlerimize bu-
radan âlimler çıktığını göstersin!”. Âmin.

Selman Özpınar (HUDAI Derneği Başkanı)Gana
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Balkanlar’da Yeni Eğitim Yuvası
Arnavutluk, Kosova ve Makedonya’daki eğitim ve 
insani yardım projelerimizle Balkanlar’daki kardeş-
lerimizi yalnız bırakmıyoruz. 

Kosova’da bulunan paydaş kuruluşumuz İstanbul 
Derneği aracılığıyla Cakova Hafızlık Külliyesi, Priz-
ren Medrese Yurdu, Priştina İlahiyat Yurdu gibi eği-
tim kurumlarımızla bu ülkedeki dini eğitim hizmet-
lerimiz devam ediyor. 

Vakfımız, siz hayırsever kardeşlerimizin de destek-
leriyle bu eğitim kurumlarımıza bir yenisini daha ek-
ledi. Kosova’nın, Güney Sırbistan’ın ve diğer Balkan 
ülkelerinin kadın hafızlarını yetiştirmek gayesiyle 
bir yıl önce temeli atılan Prizren Rabia Hatun Kız 
Öğrenci Yurdu ve Kültür Merkezi, inşaatı ve tefrişat 
işleri tamamlanarak eğitim faaliyetlerine başladı. 
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Kış Yardımlarımızla Binlerce 
Aileye Ulaşıyoruz

Çocukların Hayali Gerçek Oldu

“Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin 
Allah da ihtiyacını giderir.” (Buhârî, Mezâlim 3)

Vakfımız havaların soğumasıyla birlikte, ihtiyaç sa-
hibi ailelere ve kamplarda kalan savaş mağdurları-
na her ay düzenli olarak dağıttığımız erzak paketine 
ilave olarak; soba, kömür ve battaniye desteğinde 
bulunuyor.

Kış aylarına çaresiz giren; ısınabilecekleri sobala-
rı, yakacak kömürleri ve üzerlerine alıp sarılabile-
cekleri battaniyeleri olmayan İstanbul’da ve Ko-
caeli’nin Gebze ilçesinde binlerce aileye ve toprak 

zemini kışın gelmesiyle birlikte çamura dönüşen 
Suriye’nin İdlib ve Azez kırsalındaki derme çatma 
çadırlarda kalan savaş mağdurlarına soba, kömür 
ve battaniye dağıtarak onların yaralarını sarmaya 
çalışıyoruz.

Ülkemizdeki ve mülteci kamplarındaki ihtiyaç sa-
hiplerinin ısınma masraflarını karşılamak amacıyla 
gerçekleştirdiğimiz yardımlara “Kış Yardımları” ba-
ğış kalemi aracılığıyla destekte bulunabilirsiniz. Kış 
yardımlarına destek için 4832’ye “KIŞ” yazıp kısa 
mesaj göndererek  15 TL bağışlayabilirsiniz.

Azerbaycan’da bulunan paydaş kuruluşumuz Genç-
liğe Yardım Fondu (Vakfı) – GYF, vakfımızın da des-
tekleriyle insani yardım, eğitim, sosyal, kültürel 
hizmetler alanlarında hayata geçirdiği projeleriyle 
ihtiyaç sahiplerine, engelli, şehit, dul-yetim ailelere 
ve talebelere destek olmaya devam ediyor. Vakıf, 
bu kapsamda Bakü’de, engelli ve sağlık imkanları 
sınırlı olan çocuklara engelli arabası dağıttı.
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Gazzeli Yetim Talebelere Yardımda 
Bulunduk

Kilometrekareye düşen insan sayısı bakımından 
dünyanın en kalabalık coğrafyalarından biri kabul 
edilen ve âdeta bir açık hava hapishanesine dönü-
şen Gazze’ye yardımlarımız devam ediyor.

Gazze’de uzun süredir ambargo ve abluka altında 
yaşayan 2 milyon Filistinli kardeşimiz, elektrik ve 
su kesintilerinden ilaç yetersizliğine, hava kirlili-
ğinden sağlık ve eğitim hizmetlerindeki aksaklık-
lara, işsizlik ve yoksulluk oranının yüksekliğinden 
yaşam alanı darlığına kadar türlü imkânsızlıklar 

içerisinde hayat mücadelesi veriyor. 

Kudüs ve Gazze şehirlerinde eğitim, gıda, giysi, ra-
mazan, kurban, yetim gibi farklı insani yardım pro-
jelerini bölgedeki ortak kuruluşlar aracılığıyla ger-
çekleştiren vakfımız, Filistinli kardeşlerimizi yalnız 
bırakmıyor.

Bu çalışmalar kapsamında vakfımız tarafından 
Gazze için bir proje daha hayata geçirildi. Bölge-
de çalıştığımız ortak kuruluşlardan biri olan Se-
lam Derneği aracılığıyla ilk ve ortaokulda okuyan 
yaklaşık bin yetim talebeye yeni eğitim ve öğretim 
dönemi için çanta, kalem, defter vb. kırtasiye mal-
zemeleriyle pantolon ve gömlekten oluşan giyim 
yardımında bulunduk.

Filistin’de hayata geçirdiğimiz insani yardım proje-
lerimize destek olmak isteyen bağışçılarımız “Filis-
tin” bağış kalemi aracılığıyla diledikleri miktarda 
yardımda bulunabilirler.
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Hediyen  
Kur’an Olsun!

Vakfımız bünyesinde eğitim hizmeti veren kurumlarımızdan Çamlıca İlahi-
yat Yükseköğretim Yurdu’nda kalan öğrencilerimiz, “Hediyen Kur’an Olsun” 
çağrısı adı altında sosyal sorumluluk anlayışıyla başlattıkları yardım kam-
panyası ile Sudan’da hafızlık yapan yetim talebelere 1111 adet Kur’an-ı Ke-
rim dağıtılmasına vesile oldular.

Sudan’da maddi sıkıntılar içinde okuyan talebeler, Kur’an-ı Kerim’leri olma-
dığı için tüm Afrika ülkelerinde aslında şartların gerektirdiği geleneksel 

bir yöntem olan  ‘Luh’ denilen tahta levhalar aracılığıyla hafızlıklarını 
tamamlamaya çalışıyor. Bu yöntemde ayetler mısır sapından yapıl-
mış kamışların kömür boyasına batırılması ile levhalar üzerine yazı-
lıyor ve ezberleninceye dek silinmeden bekletiliyor; ezber tamam-
lanınca levha siliniyor ve yeni dersler levhaya yazılıyor. 

Her öğrencinin ezber yapacağı bir Kur’an-ı Kerim’i olmadığı için bu 
şekilde zorluklar içerisinde eğitimlerini sürdüren yetim talebeler, 

toplanan yardımların vakfımız tarafından proje haline getirilmesiyle 
Türkiye’den gönderilen yeni Kur’an’larına kavuşarak artık daha kolay ve 

hızlı bir şekilde hafızlıklarını devam ettirmeye başladılar.

“Hediyen Kur’an Olsun” 
çağrısıyla sosyal sorumlu-
luk anlayışıyla başlattıkları 
yardım kampanyası ile 
Sudan’da hafızlık yapan 
yetim talebelere 1111 adet 
Kur’an-ı Kerim dağıtılması-
na vesile oldular.
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Afrika’da Mescid Yapmaya 
Var Mısın?

“Allah’ın mescidlerini ancak Allah’a ve âhiret günü-
ne inanan, namazını kılan, zekâtını veren ve yalnız  
Allah’tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler.” 
(Tevbe Suresi, 18)

Kim Allah’ın rızasını talep ederek bir mescid inşa 
ederse, Allah ona cennette bir ev inşa eder.” 
(Buhari, Salât 65)

Vakfımıza bağlı olarak hizmet veren Hüdâyi Sos-
yal Girişimcilik Akademisi’nin (SGA), Afrika ülke-
lerinden Fildişi Sahili’nde 3 bin kişilik bir köyde 
inşa edilecek mescid için başlattığı yardım kam-
panyası devam ediyor.

Üniversite mezunu ve öğrencisi gençlere sivil 
toplum alanını sevdirmek, gençlerin sosyal so-
rumluluk sahibi olarak yetişmelerine katkıda 
bulunmak amacıyla kurulan SGA’da eğitimler, 
seminerler, kitap okuma grupları, yazar buluş-
maları vb. sosyal-kültürel aktiviteler gerçekleşti-
rilmekte ayrıca gençlerin insani yardım ve sosyal 

hizmetler projelerine aktif olarak katılmalarına 
da imkân sağlanmaktadır.

İlk Mescid Olacak
SGA tarafından sosyal sorumluluk projesi kap-
samında, Fildişi Sahili’nin Dabou şehrine bağlı 3 
bin nüfuslu Armabe köyünde inşasına başlanan 
mescid, tamamlandığında köyde yaşayan 130 
kadar Müslümanın toplu ibadet edebileceği ilk 
mescid olacak. 

Köyde Hristiyan misyonerler tarafından önce-
den yapılmış 6 kilise olduğu halde bir mescidin 
bile olmaması bu projenin başlatılmasına vesile 
oldu. Bölgedeki Müslümanların ibadet mekâ-
nı ihtiyacını karşılayacağı ve birçok insanın İs-
lam’la tanışmasına kapı aralayacağı düşünülen 
mescid projesine imkânı olanları destek verme-
ye davet ediyoruz. Ayrıntılı bilgi www.sga.org.tr 
adresinde.
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Yemen Acil Yardım Bekliyor!

Endonezya’da Yaraları Sardık

Arap Yarımadası’nın en fakir ülkesi Yemen’de 2015 yılın-
da başlayan iç savaş nedeniyle ülke nüfusunun yüzde 
75’ini oluşturan 22 milyon insan, temel insani ihtiyaçlar 
noktasında yardıma muhtaç halde yaşamaya çalışıyor.

İç savaş, Yemen’deki kıtlığı tehlikeli boyutlara ulaş-
tırdı. Nüfusunun üçte birinin insani yardıma muhtaç 
olduğu ülkede insanlar, yiyecek hiçbir şey bulamadık-
ları için “ot ve yaprak” yemeye başladı. 8.5 milyon 
insan açlık sınırında, 7 milyon insan ise beslenme ko-
şulları açısından çok kötü durumda. 

Sağlık sorunlarının da had safhada olduğu ülkede 10 
milyon kişi, sağlık hizmetine erişimin tamamen orta-
dan kalktığı bölgelerde yaşıyor. Dünyanın en büyük 

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda geçtiğimiz yıl mey-
dana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından 
oluşan tsunami felaketinde 2 binden fazla kişi hayatı-
nı kaybetti. Evleri yıkılan ve yerlerinden tahliye edilen 
binlerce kişi çadırlarda yaşamak zorunda kaldı. 

Yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen deprem, 
sel, kuraklık, salgın hastalık gibi doğal felâketlerin 
ve iç savaş vb. insani ve siyasi krizlerin yaşandığı 
bölgelere yönelik “Hüdâyî Acil Yardım” kapsamında 
acil yardımlarda bulunan vakfımız, 2,4 milyon ki-
şinin etkilendiği Endonezya’daki doğal afet için de 
harekete geçti. 

Felâketzedelerin yaralarını sarmak için süratle se-
ferber olan vakfımız; “Endonezya Acil Yardım Bek-
liyor” çağrısıyla başlattığı yardım kampanyası son-
rası toplanan bağışlarla gıda, hijyen, barınma ve 
tıbbi malzeme gibi acil ihtiyaçları bölgeye ulaştırdı. 

kolera salgınının olduğu ülkede, kasaba ve şehirlerde-
ki temiz su kaynakları kesilmiş durumda. Hastaneler-
de ilaçların yetersiz kalması nedeniyle kolera, kızamık 
ve difteri gibi salgın hastalık vakaları arttı. Ülkede ko-
lera vakasından yaklaşık 1 milyon kişinin etkilendiği 
tahmin ediliyor. 

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre Yemen’de her 10 
dakikada bir çocuk savaş nedeniyle can veriyor. 3 
milyondan fazla kişiyse ülke içinde göçmen durumun-
da. İnsanlar evlerini terk etmiş, barınma ihtiyacı içinde-
ler. Altyapı büyük oranda çökmüş durumda. Binlerce 
okul eğitim hizmeti vermekten uzak, harap vaziyette.

Gıda, sağlık ve hijyen, barınma gibi birçok konuda acil 
yardıma ihtiyaçları bulunan savaş mağdurlarının ya-
ralarını sarmak isteyen Hüdâyi gönüllüleri, “YEMEN” 
bağış kalemi aracılığıyla bu yardım çağrımıza diledik-
leri miktarda destekte bulunabilirler.

Emantelerinizi yerine ulaştırmak için mazlum coğraf-
ya Yemen’in Ma’rib bölgesindeki Erruhaym kampında 
ve diğer bölgelerde savaş mağdurlarına gıda yardım-
larını dağıtmaya devam ediyoruz.
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Adak Kurbanlarınız Sofralarda 
Bereketlensin!
Adak, akika ve nafile niyetiyle vakfımıza bağışla-
nan kurbanlar vekâlet usûlüyle kesilmektedir. Ke-
silen kurban etlerinin bir kısmı ihtiyaç sahiplerine, 
dul-yetim ve engelli ailelere dağıtılmakta bir kısmı 
da aşevlerinde, Kur’an kurslarında, yetimhanelerde  
ve yurtlarda okuyan talebelerin yemeklerinde kul-
lanılarak değerlendirilmektedir. 

Yurt dışı adak kurban bedeli 650 TL olup kurbanlar, 
Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Burkina Faso, 
Fildişi Sahili, Gürcistan (Ahıska), Kamerun, Kosova, 
Makedonya, Mali, Nijer, Sudan, Tanzanya, Uganda  
gibi faaliyet gösterdiğimiz muhtelif ülkelerde kesil-
mektedir. Kurbanlar, ilgili ülkelerdeki eğitim vb. fa-
aliyetlerimizin de yoğunluğuna göre bir ila dört haf-
talık süre içerisinde kesilmekte ve “kesim yapıldı” 
bilgisi bağış sahiplerine kısa mesajla iletilmektedir.

Yurt içi adak kurban bedeli kurbanlıkların büyüklü-
ğüne göre 750 TL ilâ 1.600 TL arasında değişmekte-
dir. Adak kurban kesiminde haftanın yedi günü Aziz 
Mahmûd Hüdâyi Hazretleri’nin türbesinin de içinde 
yer aldığı Üsküdar’daki vakıf merkezimizde hizmet 
verilmektedir. Bağış sahipleri bizzat yerinde göre-
rek veya vekâlet vermek suretiyle kurban bağışları-
nı yapabilmektedir.
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Gönül Nârında Kaynar Kazanlar
“Onlar, kendi canları çekmesine rağmen; yemeği yok-
sula, yetime ve esire yedirirler. «Biz, size Allah rızâsı 
için yemek yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık, ne de bir 
teşekkür bekliyoruz. Biz, sert ve belâlı bir günde Rab-
bimiz ’den korkarız.» (derler)” (İnsân Suresi, 8-10)

1541-1628 yılları arasında Üsküdar’da yaşayan Al-
lah dostu Aziz Mahmûd Hüdâyi Hazretlerinin, ken-
dilerini ziyarete gelenlere bir tas çorba ikram edil-
mesi için kurduğu vakıf, bugün dünyanın dört bir 
yanındaki aşevlerinde her gün binlerce kişilik sıcak 
yemek çıkarıyor.

Hüdâyî Vakfı, kurulduğu günden bu yana vakıf 
senedine Hüdâyi Hazretleri tarafından konulan 
“Câmi-i şerif hareminde bulunan tekkede yemek 
pişirile, fukaraya dağıtıla” ifadesi sonrası bir tas 
çorba ikramıyla başlayan aşevi hizmeti geleneğini 
fakirlere, öğrencilere ve ihtiyaç sahiplerine üç öğün 
verilen sıcak yemekle bugün de sürdürüyor. 

Aşevi hizmetlerine ilk olarak Hüdâyi Hazretleri’nin 
türbesinin de içinde yer aldığı Üsküdar’da Hazretin, 
fakirlere sıcak yemek dağıtırken kullandığı kazan-
ların yanı başında başlayan vakfımız, dört yüz yıl 
önce başlayan bu merhamet çınarını büyüterek bu-
gün de devam ettiriyor.

Dünyanın farklı coğrafyalarından yüzlerce öğren-
cinin eğitim aldığı Üsküdar’daki İlmi Araştırmalar 
Merkezi’nde (İLAM), İstanbul’daki diğer aşevlerinde 
ve yurt dışında faaliyet gösterdiği ülkelerde bulu-
nan aşevlerinde, gönül nârında kaynattığı kazan-
lardan her gün binlerce ihtiyaç sahibi aileye ve tale-
beye sıcak yemek ikram ediliyor.

Yurt içindeki ve yurt dışındaki aşevlerimizde açılan 
Hüdâyi sofralarına “benim de bir tuzum olsun” niye-
tiyle katkıda bulunmak isteyenler; Hudâyi Vakfı web 
sayfasında online bağışlardan “Aşevi Bağış” başlı-
ğıyla diledikleri miktarda yardımda bulunabilirler.
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Hüdâyi Hazretleri ve Tasavvufi Eğitim Haftası
5 Asırlık Tohumun Meyvesi
Hüdâyi Vakfı müesseselerinde Aziz Mahmûd Hü-
dâyi Hazretleri’nin vefatının sene-i devriyesi mü-
nasebeti ile 8-14 Ekim tarihleri arasında “Hüdâyi 
Hazretleri ve Tasavvufi Eğitim Haftası” adıyla icra 
edildi.

Aziz Mahmûd Hüdâyi Hazretleri’nin hedefi insan 
yetiştirmekti. Ellerinden tutup yüreklerine ulaş-
tığı insanları Hakk ve halk sevgisi ve peygamber 
muhabbeti ile buluşturmaktı. Hüdâyi Hazretleri 
değerli hizmetler yapıp dünyaya veda etti ve biz-
lere bu hizmetleri devam ettirmemiz için değerli 
eserler bıraktı. Bugün Üsküdar’da bulunan türbe-
sinin etrafında kurulan Aziz Mahmûd Hüdâyi Vak-
fı, Hazretin hedefi ve gönlünden geçenleri devam 
ettirmektedir. Üsküdar ve Küçük Çamlıca’da bu-

lunan külliyelerde başta insanî yardım ve eğitim 
olmak üzere birçok alanda hayır hizmetleri yürü-
tülmektedir.

Bu hafta kapsamında vakıf müesseselerinde seminer, 
konferans, ziyaretler, sabah namazı buluşmaları, Hü-
dâyi Hazretleri’nin hayatının okunması, Hüdâyi Cami-
si ve türbesi ziyareti gibi organizasyonlar yapıldı. 

Malını Din Hizmetlerine Vakfetti

Hüdâyi Vakfı Küçük Çamlıca külliyesinde 13 Ekim 
2018 Cumartesi günü yapılan programda Prof. 
Dr. Hasan Kamil Yılmaz, programda öğrencilere 
Hüdâyi Hazretleri’nin eğitime ve insana verdiği 
değeri anlattı.
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Ayrıca “Aziz Mahmûd Hüdâyi Hazretleri tevazuyu ve 
cömertliği dergâhlardan öğrenmiştir. Mal varlığının 
tamamını dergâh ve din hizmetlerinde kullanılmak 
üzere vakfetmiş olması cömertliğinin göstergesidir. 
Malını ve mülkünü hibe etmenin örnekliğini göster-
miştir. Üftade Hazretleri’ne intisap ederken makam-
dan ve maldan vazgeçmiştir.” diyerek Hüdâyi Haz-
retleri’nin büyük bir vakıf insanı olduğunu vurguladı. 

Hüdâyi Hazretlerinin İsteği

Hafta kapsamında konferanslar ve muhtelif prog-
ramlar tertip edilen Hüdâyi Vakfı müesseselerinden 
Dersaadet Çamlıca Yükseköğretim Yurdu, 10 Ekim 
2018 Çarşamba günü “Tasavvufi Eğitim” konulu 
konferansta Abdullah Sert Beyefendi’yi ağırladı. 

Abdullah Ağabey, öğrencilerle buluşmasında “Siz-
ler sadece ilahiyat öğrencisi değilsiniz. Hayatınız 
boyunca Kur’an-ı Kerim’in öğrencisisiniz. Bu vesile 
ile Hüdâyi sizlerden ilim, irfan, hizmet ve diğergâm-
lık istiyor.” diyerek öğrencilerin daima hizmet ehli 
olmaları gerektiğini dile getirdi.

Hüdâyi Vakfı müesseselerinde eğitim gören öğrenci-
ler Hüdâyi Haftası münasebeti ile Hazretin türbesine 
ve camisine ziyaretler gerçekleştirdiler. Yapılan prog-
ramda namaz ve türbe ziyareti sonrasında öğrencilere 
Hüdâyi Vakfı’nın hizmetleri anlatıldı ve aşevi gezdiril-
di. 500 yıl öncesinde başlayan hizmetlerin günümüz-
de de devam ettiren Hüdâyi Vakfı’nın çatısı altında 
bulunmanın kıymeti öğrencilere aktarılmaya çalışıldı.
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Gençleri Hayata Hazırlayan 
Hüdâyi Yurtları
Hüdâyi yükseköğretim yurtlarında kalan öğrenci-
lerimiz İstanbul’daki üniversitelerin muhtelif fakül-
telerinde eğitim alıyorlar. Gençlerin dini ve manevi 
eğitimlerine yönelik hazırlanan “Hüdâyi Yükseköğ-
retim Yurtları Destek Programı” ile gençlere yönelik 
eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleniyor.

Öğrencilerin üniversite ders saatleri dışında ka-
lan vakitlerinde uygulanan 4 yıllık programda 
seminerler, aylık konferanslar, kamplar, şehir ve 

cami gezileri gibi birbirinden güzel etkinlikler ya-
pılıyor. İslam Medeniyet Tarihi, Kur’an’ı Kerim ve 
Sünnet-i Seniyye, İlmihal, Akaid, Siyer ve Tefsir 
dersleri, tasavvûfi sohbet programları ile gençle-
rin kendilerini yetiştirmeleri sağlanıyor. 

Üniversitede eğitim alan öğrenciler bir taraftan 
alanlarıyla ilgili kendilerini geliştirirken, diğer taraf-
tan ileride bütün hayatlarını etkileyecek İslâmî ge-
lenekle ilgili birikim elde etme imkânına kavuşuyor.
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YÜKSEKÖĞRETİM YURTLARI 
TAKVİYE DERSLER 
PROGRAMI
Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Kültürel Faaliyetler
• DERSLER 
• SEMİNERLER
• AYLIK KONFERANSLAR
• İSLAMİ İLİMLER KAMPI

• ŞEHİR DIŞI GEZİLER
• ŞEHİR İÇİ GEZİLER
• İNSANİ YARDIM 

FAALİYETLERİNE KATILIM
• ŞEHİR VE KÜLTÜR: İSTANBUL
• CAMİ PROGRAMLARI
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İslami Eğitim Yuvası: 
Gazanfer Ağa Medresesi

İstanbul Unkapanı’nda bulunan muhteşem bir mi-
mari yapıya sahip Gazanfer Ağa Medresesi, beş yıl-
dan beri Vakfımız tarafından Eğitim ve Kültür Mer-
kezi olarak kullanılmaktadır. 

Medresede 20 farklı programla bir haftada 500 
öğrenci misafir ediliyor. Toplamda 75 ilahiyat fa-
kültesi öğrencisi ile her gün klasik İslami ilimler 
(Arapça, Hadis, Fıkıh, Kelam, Tefsir, Mantık) ders-
leri yapılıyor. Öğrencilerin dini eğitimlerinin sağ-
lıklı olması için klasik metinlere önem veriliyor ve 
geleneğimizde temsil seviyesi yüksek ana metin-
ler okutuluyor. Dileyen öğrencilere İslâm dininin 
ana kaynağı Kuran-ı Kerim ezberletiliyor. Öğrenci-
ler, Kur’an’ı ezberlemekle kalmayıp onu en güzel 
şekilde okuyabilmek, Kur’an nazmının fonetiğini 
en iyi şekilde açığa çıkarabilmek için M. Hadi Du-
ran Hoca mihmandarlığında talim-kıraat-ezan 
dersleri icra ediliyor. 

Öğrencilerin klasik metinlerdeki ham bilgileri çağın 
gereklerine uygun şekilde yorumlayabilmeleri için 
kültürel okumalara da önem veriliyor. Bu amaçla 
İsmail Sezer eşliğinde dünya ve Türk edebiyatı kla-
sikleri öğrencilere okutuluyor. Öğrencilerin hangi 
tarihin ve medeniyetin varisleri olduklarını anlama-

ları için Hasan Toruk Hoca önderliğinde İslam Tari-
hi okumaları yapılıyor.

Çağın temel sacayaklarından biri olan ekonomi ve 
iktisadın İslâmi usullerle işletilebilmesine dair teo-
rik zemin hazırlama mahiyetinde Ahmet Hamdi Yıl-
dırım ve Hasan Toruk hocalarla ticaret, ekonomi, 
iktisat ilmihali okumaları yapılıyor. “Bir dil, bir in-
san; iki dil, iki insan…” sözünün fehvasınca öğren-
cilere modern Arapça ve Farsça dersleri veriliyor. 
Gençlerin kültürel ve sanatsal faaliyetleri destekle-
niyor ve bu doğrultuda medresede haftalık ney ve 
fotoğrafçılık seminerleri düzenleniyor.

Şeyh Mucir Hatip, Muhammed Bisam Hicazi, Dr. 
Muhammed Faiz Ivad gibi dünyaca ünlü Arap âlim 
ve hocalarla haftalık halka açık ilim ve irşad semi-
nerleri düzenleniyor. Ayrıca Arap kardeşlerimize 
hafızlık yapmaları için imkân sunuluyor ve Muham-
med Gıyas Hoca gözetiminde hafızlık eğitimleri 
veriliyor. Hâlihazırda medresede 10 Suriyeli genç 
hafızlığına devam ediyor. 

Gazanfer Ağa Medresesi’nden hanımların da yarar-
lanması amacıyla pazar günleri medrese kadınlara 
özel tahsis ediliyor. Medresede hanımlara yönelik 
iki farklı program halen devam ediyor.
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Hüdâyi’ye Hoş Geldiniz
Liseye ve üniversiteye yeni başlayıp Hüdâyi Vakfı 
müesseselerinde kalan öğrencilere 22 Eylül 2018 
Cumartesi günü Küçük Çamlıca Çilehane Külliye-
si’nde açılış programı tertip edildi. 

Programda konuşan Hidayet Erdoğan Hoca yeni 
eğitim-öğretim yılının öğrencilere hayırlar getirme-
si temennisi ile konuşmalarına başladı. Akabinde 
İstanbul’da ve Hüdâyi’de eğitim görmenin önemine 
değindi. 

Hüdâyi Vakfı hizmetlerinden bahseden Ali Can Bey 
ise yurt içinde ve yurt dışında birçok hizmetlerin 
oluğunu dile getirerek, öğrencilere buralarda yapı-
lan hizmetleri ve paydaş kurumları tanıttı. Öğren-
cilerin büyük fedakârlıklar yaparak eğitim-öğretim 
hayatına başladıklarını ve bu fedakârlıkların boşa 
çıkmaması için kendilerini geliştirmelerini ve nite-
likli okumalar yapmalarını tavsiye ederek sözlerini 
tamamladı.

Programın devamında Muhterem Osman Nûri Topbaş 
Hocaefendi’nin “Hüdâyi’nin Ziyafet Sofrası’ndan” adlı 
eserinden uyarlanan tiyatro oyunu sahnelendi.
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Dava Adamı, 
Vakıf İnsanı:
Abdullah 
Tivnikli
Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı Yönetim Kurulu Üye-
si Abdullah Tivniki Beyefendi 6 Kasım Salı günü 
Hakk’ın rahmetine kavuştu. 59 yaşında, 4 sene 
önce ağabeyi Fahrettin Tivnikli’nin vefat etti-
ği yaşta ebedi âleme irtihal etti. Aziz Mahmûd 
Hüdâyi Vakfı, İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı 
(İSAR) ve SETA gibi birçok vakfın kurucuları ara-
sında yer alan Abdullah Tivnikli, ilme ve gençlere 
önem vermekteydi. 

Birçok kimsenin gönlünde Merhum Abdullah 
Tivnikli ile alakalı söyleyecekleri çok şey vardır 
ancak, bizler ardından yapılan hüsn-i şehadet-
lerden bazılarını sizler için derledik.

Abdullah Bey, vakıf insanı, dava adamı olma özel-
liğini her zaman muhafaza etti. İnsanoğlu maddi 
imkânlara ya da makamlara ulaştığı zaman kendi 
davasının hassasiyetlerini koruması zordur. Ama 
Abdullah Bey, zaten varlıklı bir ailenin çocuğuydu. 
O, dini hassasiyetlerini hiç kaybetmedi; tam aksine 
daha da artırarak hizmetlerini sürdürmeye çalıştı. 
Cenazenin kaldırıldığı Marmara İlahiyat Fakültesi 
Camisi başta olmak üzere İstanbul, Ankara ve ül-
kemizin pek çok yerinde, Afrika’da, Balkanlar’da 
ve Orta Asya’da camiler yaptırdı. Cami ve hayır hiz-
metleri konusunda sınır tanımazdı. Elinde imkânı 
oldukça bu hizmetlere harcamayı severdi. Ama 
esas önceliği insan yetiştirmekti.

Sâdî-i Şîrâzî buyuruyor ki; 

“Öyle fazîletli bir hayat yaşa ki, vefat ettiğin zaman, 
insanlar; «Bir güneş battı, bir yıldız kaydı!» diye seni 
rahmet ile yâd etsin.” 

Abdullah kardeşimiz de bu minvâl üzere vefat eden-
lerdendir inşâallah. Allah rahmet eylesin, mekânı 
Cennet olsun. Cenâb-ı Hak cümlemize son nefes 
selâmeti ihsan ve ikram buyursun. 

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi

Başarılı bir işadamı olması, nesil derdinde olması, İslam 
uleması yetişmesi noktasındaki gayreti herkes tarafın-
dan görülen güzelliklerdendi. Bütün bunların yanı sıra 
benim hayran olduğum tarafı derin bir gönül dünyasının 
olmasıydı. İş dünyasında yoğun bir temposu olan, büyük 
projeler yapan bir insanın acaba gönül dünyası etkilenir 
mi diye düşünmüyor değildik. Lakin Abdullah Bey’in eli 
karda gönlü yarda olduğunu müşahede ettik. Hacda, 
umrede ve benzeri ziyaretlerde bizlerin ziyaretleri kısa 
sürmesine rağmen Abdullah Bey bir türlü ayrılmak iste-
mezdi. Ticaret ve benzeri işler O’nu, Allah’ı hatırlamak-
tan alıkoymazdı. Allah kendisine rahmet eylesin.

Abdullah Sert 
(Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi)

Eli Kârda Gönlü Yârdaydı

Şu Gök Kubbede Hoş Bir Sadâ Bıraktı...

Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz
(İstanbul Müftüsü)

Esas Önceliği İnsan Yetiştirmekti
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Fahrettin Tivnikli ve Abdullah Tivnikli kardeşler 
genç yaşta “inna lillah” idrakini gönül kıvamı haline 
getirmiş insanlardı. Genç yaşta insanlık için, ümmet 
için kalıcı yatırım ufkunu görüp varlıklarını o yolda 
seferber edebildikleri için konuşulmaya değer in-
sanlar oldu onlar. Abdullah Tivnikli Bey kardeşimiz 
için “İyi biliriz” diye bütün kalbimizle şehadet ede-
riz. Rabbimizin sonsuz rahmeti onunla olsun. Kabir 
yolculuğu cennet yolculuğu olsun.

Merhum Abdullah Tivnikli Abimizle ilgili ne çok güzel 
hatıra var gönlümüzde, dile getirmek gerçekten zor. 
Vefatından dolayı derin bir hüzün çöktü üzerimize, 
GENÇ ailesi olarak bir nevi babamızı kaybetmişiz 
gibi olduk. Büyüğümüzdü, abimizdi, en büyük des-
tekçilerimizden, teşvikçilerimizden biri idi. Abdullah 
Abimizden biz gençler razıydık, dileriz Mevlamız da 
razı olur ve onu cennetiyle şereflendirir. Hatırası 
azizdir, üzerimizdeki emekleri büyüktür. “İnsan ye-
tiştirme” derdiyle yanan bir gönülle ayrıldı bu dün-
yadan, biz şahidiz. Allah nasip ederse gücümüz yet-
tiğince hayırda, iyilikte, güzellikte yürümeye devam 
edeceğiz ve onun aziz hatırasını hem dilimizde, hem 
kalbimizde hem de dualarımızda yaşatacağız.

“Güçlü mümin” olmanın gereğine inanmışlardı. Zira 
güçlü mümin, Allah Resûlü –sallallahu aleyhi ve sel-
lem- Efendimizin ifadesiyle “Allah katında daha se-
vilen bir mümindi”. Yüreklerindeki heyecan, zeka ve 
ikna kabiliyetleri ile birleşince, gerek iş hayatında ve 
gerekse hizmet hayatında nitelikli insanlar ile takım 
kurmalarına vesile oldu. Atâlete pirim vermediler. 
Sahih niyet, ciddi irade, ısrar ve sebatla hedefe doğru 
yüksek bir gayrete soyunmalarına ilahi tevfîk de refik 
olunca, gerçekten etkili ve güçlü bir mümin oldular. 
Her iki ağabeyimizin bir diğer güzelliği, tanıştıkları 
insanları da hayır ve hizmet insanı haline dönüştür-
me gayretleriydi. Hayra vesile olmanın da büyük bir 
sermaye olduğunun farkında idiler. Oturanı ayağa 
kaldırmak, ayakta olanı koşturmak da elbette bir 
heyecan ve aşk meselesidir. Onların vesilesiyle nice 
kimseler, hizmet yolunda koşuşturan hizmet erleri 
safında yer almışlardır. Amel havuzlarını dolduran 
coşkulu bir ırmak da herhalde bu yaptıklarıdır. İtibar 
ve hatır kullanmanın, ne büyük bir hayır sermayesi 
olabileceğini de bu halleriyle göstermiş oldular.

Süleyman Ragıp Yazıcılar 
(Genç Dergi Yazı İşleri Müdürü)

Biz Gençler Ondan Razıyızİz Bırakan Tivnikliler…

Adem Ergül 
(Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi)

Ahmet Taşgetiren 
(Gazeteci-Yazar)

Malını Allah Yolunda Seferber Etti
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Bu Gençlerden
Ebedî Gençlik Doğar Mı?
Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nun (TGSP) 
“Türkiye’nin Gençleri 2018” ismiyle kamuoyuna 
açıkladığı araştırma, gençler üzerine önemli sonuç-
ları ortaya koydu. Ülkemizin önemli bir kısmı (her 
dört kişiden biri) an itibariyle 15-30 yaş arası dilimi 
oluşturuyor. Yani çocukluk dönemini tamamlamış; 
ilk gençlik, ergenlik, ilk yetişkinlik dönemindeki ge-
niş kesim. Avrupa ülkelerindeki orandan çok daha 
fazla. Bu kitle geleceğin Türkiye’sini oluşturacak. 
Siyasete, spora, bilime, akademiye, ekonomiye yön 
verecek. Ve her biri anne-baba olarak daha uzak bir 
Türkiye’yi de inşa edecekler. İşte nüfusumuzun bu 
çok hayati kesimi üzerine TGSP’nin Eylül 2018’te, 
Genar Araştırma şirketine yaptırdığı ve 8 bin kişi ile 
yüz yüze anket, 250 kişi ile derinlemesine mülakat 
yöntemleri ile yapılan araştırmanın sonuçları:

Rakamlarla Türkiye’nin Gençleri

* Gençlere göre Türkiye’nin en önemli üç sorunu 
‘ekonomi, işsizlik ve terör’. Ekonomi ve işsizliği aynı 
kefeye koyarsak en önemli sorun ekonomik şartlar 
olarak görülüyor. Araştırmanın yapıldığı dönemde 
ülkemizin ekonomik daralmadan geçtiğini ve buna 
bağlı olarak karamsar bir ortamın oluştuğunu göz 
önünde bulundurmamız gerekiyor. Ayrıca gençler 
ileride işli olma yahut istediği işi yapma hususunda 
hayli karamsarlar. İş konusunda belki şunu hatırla-
mak gerekiyor: Herkes kendi imkânını kendisi oluş-
turur. Hangi bölümde okursak okuyalım, öğrenciy-
ken yapacağımız stajlar, kuracağımız tanışma ağı 
bize geri dönecektir.

* Gençler, kendileri ile ilgili gördükleri üç büyük so-
runu şu şekilde tarif ediyorlar: İş sahası eksikliği, 
eğitimde yaşanan sorunlar, madde bağımlılığı. Bi-
zim için en dikkat çekici kısmı madde bağımlılığını 
ciddi bir sorun olarak görmeleri. Bu şuna işaret edi-
yor: Her ne kadar bu araştırmada yalnızca bir kez 
uyuşturucu aldığını söyleyenler %4.1, ara sıra aldık-
larını söyleyenler %1.2, sık sık aldığını söyleyenler 
ise %1.1 olsa bile; gençler, etrafındaki uyuşturucu 
kullanımının çok daha fazla olduğunu düşünerek 
bunu 3 büyük sorun arasında zikrediyorlar. Diğer 
taraftan madde bağımlılığını sadece uyuşturucuya 
indirgememek gerekir. Gençlerin %31.3’ü sık sık 
sigara içtiğini, %4.9’u ise sık sık alkol kullandığını 
belirtiyor. Ama bizce bu oranlar daha fazla, cevap 
verirken doğruyu söylemekten çekinenler de mut-
laka vardır.

* Komşuluk ile ilgili soruya verilen cevaplar hayli 
ilgi çekici. Araştırmaya katılan 8 bin gencin % 69.3’ü 
Suriyeli komşu istemiyor. %10.5’i ise kararsız. Yani 
%80’i Suriyeli komşu fikrine sıcak bakmıyor. Farklı 
siyasi görüşe sahip biriyle komşu olmak istemeyen-
lerin oranı %27.5, farklı bir anadili konuşan biriyle 
komşu olmak istemeyen %34, başka bir dinden 
olanla istemeyen %39.7.

* Gençlerin kendi itibar seviyelerini 10 üzerinden 
puanlamaları istendiğinde ortalama değer 7.06 çı-
kıyor. Bu sevindirici bir rakam. Özgüven yüksekliği-
ni gösteriyor ve bu neslin özgüveninin yüksek olma-
sı pek çok olumlu gelişmeyi tetikleyecektir.
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* Gençlerin %17.7’si gelecek 5 yıla karamsar bakı-
yor. Bardağın dolu tarafına odaklanacak olursak 
%83’ü iyimser bakıyor. Bu her ne kadar bizi sevin-
diren bir gelişme olsa da her 5 kişiden biri gelecek 
konusunda umutsuz. 

* Gençlerin %80’i dini, milli, manevi değerlerden 
gurur duyuyor

* Türkiye’nin Gençleri kimlik olarak kendilerini 
şöyle tarif ediyorlar: %31.2 ile birinci sırada mil-
liyetçilik, %29.6 Atatürkçü, %16.8 muhafazakar, 
%12.6 dindar, %11 demokrat, %6.5 İslamcı, %6.3 
ise laik. Esnek geçişkenlikleri varsayarsak ve as-
lında kavramların zihinlerde tam oturamamış ola-
bileceğini düşünürsek kabaca muhafazakârlığı, 
dindarlığı, İslamcılığı ve milliyetçiliği aynı potaya 
yerleştirdiğimizde şunu söyleyebiliriz: Gençlerin 
%67’si dini hayat ile barışık ve iç içe.

* Katılımcıların %15.2’si ibadetlerini düzenli olarak 
yerine getirdiğini, %22.3’ü ibadetlerini yerine geti-
remediğini, %25’i ibadetlerini az yerine getirdiğini, 
%31.5’i ise ibadetlerinin bir kısmını yerine getirebil-
diğini söylüyor.

* Gençlerin genel hayat mutlulukları 5 üzerinden 
3.23. Kadınlar erkeklerden bir miktar daha mutlu 
ve yaş ilerledikçe mutluluk seviyesinde düşüş göz-
lemleniyor. Daha tuhaf gelebilecek bir şey: Mutluluk 
seviyesini aylık gelirin artmasına bağlıyorlar. 

* Gelecekte çalışmak istedikleri yer için %32.5’i 
kamuyu işaret ediyor. %38.2’si gelecekte kendi 
işini kurmayı, %16.1’i ise özel sektörde çalışmayı 
arzuluyor. 

* %40’a yakın bir oranda hükümetin gençlere yöne-
lik politikaları beğeniliyor. 
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Gana’da Tivnikli Uluslararası İmam Hatip Lisesi 
Açıldı!

Gana Ulusal Cami ve Külliyesi’nde yer alan Tivnikli 
Uluslararası İmam Hatip Lisesi, bu yıl 25 öğrencisi 
ile eğitime başladı. 

2012 yılında inşasına başlanan Gana Ulusal Cami ve 
Külliyesi bünyesinde; 15 bin kişi kapasiteli Batı Af-
rika’nın en büyük camisi, Gana ulusal baş imamlık 
ofisi, 400 öğrenci kapasiteli imam hatip lisesi, kü-
tüphane binası, kadın sağlığı merkezi, Türk perso-
nellerin lojmanları ve Hüdâyi ofisi yer alıyor.

Başta Gana halkı olmak üzere tüm Batı Afrika Müs-
lümanlarının heyecanla açılışını beklediği külliyede 
imam hatip lisesi öğrencileri muazzam bir Türk-İs-
lam eserinin içerisinde yetişme imkânı bulacak. Yir-
mi beş kişilik sınıfları, laboratuvarları, yatakhane-
leri, yemekhanesi, konferans salonu, spor salonu, 
kütüphanesi ve İslami ilimlerde fıkıh, akaid, hadis, 
siyer, adab, Kur’an-ı Kerim, hıfz ve Arapça dersleri 
ile Gana’daki Müslüman gençlerin “çift kanatlı” ye-
tişmelerine ve Müslüman toplumun gelişimine bü-
yük bir katkı sağlayacak.

Yatılı öğrencilerin Gana eğitim sisteminde “mürşid-
din” adı verilen belletmenler eşliğinde gerçekleş-
tirecekleri etütler ve faaliyetlerle örgün eğitimi ve 
ahlaki gelişimlerini destekleme fırsatı bulacaklar. 

Üç farklı branşın yer aldığı okulda gelecek yıllarda 
Türkiye’deki üniversitelerle yapılacak çeşitli anlaş-
malar sayesinde pek çok mezun Türkiye’de üniver-
site okuma fırsatı da yakalamış olacak.

Projede büyük emekleri olan ve kısa süre önce 
Hakk’a yürüyen Abdullah Tivnikli Bey başta olmak 
üzere Tivnikli ailesine, Türkiye Diyanet Vakfı’na, 
Gana Dostluk ve Yardımlaşma Derneği’ne ve ismini 
zikredemediğimiz sayısız hayırseverlere şükranları-
mızı sunuyoruz. 

Gana’da Tivnikli Uluslararası 
İmam Hatip Lisesi

Açıldı!
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Afrika kıtasından gelen talepleri değerlendiren vakfı-
mız, kitap bağışı faaliyetleri kapsamında 2018 yılı yaz 
ve sonbahar aylarında 4 farklı ülkede eğitim ve insani 
yardım faaliyetleri yürüten muhtelif derneklere İngi-
lizce, Fransızca, Arapça ve Svahilice bedelsiz kitap ba-
ğışında bulundu.

Kamerun’a 34.690, Fildişi Sahili’ne 36.401, Tan-
zanya’ya 35.834 ve Uganda’ya 38.597 adet olarak 
gerçekleşen kitap bağışı, kendilerine kitap hediye 

edilen insanların yüzlerinde görülmeye değer se-
vinç ve mutluluk oluşturdu. Bu vesile ile adı geçen 
ülkelerdeki ders kitabı açığının kapatılması, ayrıca 
eğitimciler, öğrenciler ve halkın eğitim-kültür düze-
yinin yükseltilmesine katkıda bulunuldu.

Kitap bağışı hususunda bizlere destek vererek katkı 
sağlayan tüm bağışçılarımıza şükranlarımızı sunar, 
gelecekte de kitap taleplerine verilecek desteklerin 
devamını bekleriz.

Afrika’da Dört Ülkeye Kitap Bağışı

Kamerun: 34.690
Fildişi Sahili: 36.401
Tanzanya: 35.834
Uganda: 38.597

Ülkelere yapılan
kitap bağış adetleri:
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Türkiye Dostu Hüdâyi Misafir Öğrencileri
Vakfımız, geniş bir coğrafyadan, farklı seviyelerde 
eğitim almak üzere öğrenciler getirmekte ve eği-
tim süreleri boyunca bu öğrencilerin masraflarını 
karşılamaktadır.

Hüdâyi Vakfı Eğitim ve Kültür Projesi kapsamında 
Türkiye dostu gönüllü kültür elçilerinin yetişmesi 
amacıyla her yıl ülkelerinden seçilerek Türkiye’ye ge-
tirilen öğrencilerin kaliteli ve verimli bir eğitim süre-
cinden geçmeleri, ülkemizi ve kültürümüzü yakından 
tanımaları ve ülkelerine geri döndüklerinde kendi 
sahalarında yetişmiş birer birey olarak istihdam edi-
lip hizmet yürütmeleri hedeflenmektedir. Proje süre-
since öğrencilerin iaşe-ibate ve sağlık giderleri, burs, 
eğitim malzemeleri gibi masraflarıyla, ulaşım ve yol 
harcamaları vakfımızca karşılanmaktadır.

Hüdâyi Vakfı Eğitim ve Kültür Projesi kapsamında 7 
yıl içinde 8 bin öğrenci gelmiştir. Bu yıl da 43 farklı 
ülkeden 575 öğrenci eğitim görecektir.

Tüm öğrencilere eğitim aldıkları kurumlarda Kur’an-ı 
Kerim, İslami ilimler ve dil dersleri verilmektedir. 

İmkânlar dâhilinde bilgisayar, yönetici asistanlığı, ilk 
yardım, vb. kurslar düzenlenmekte, İstanbul içi ve İs-
tanbul dışı geziler, sportif ve sosyo-kültürel aktivite-
ler ile gezi ve piknik programları yapılmaktadır.
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İslam Medeniyetinin İzinde

Farklı Camilerde Sabah Namazı Buluşması

Hüdâyi yükseköğretim kurumlarında yapılan “İslam 
Medeniyet Tarihi” dersine Marmara Üniversitesi İla-
hiyat Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Casim Avcı 
davet edildi.

Medeniyet kavramının tanımı üzerine başlayan 
programda, bu kavramın İslam ve Batı geleneğin-
deki yeri ifade edildi. Kur’an-ı Kerim’in medeniyet 
tarihine bakışı ve medeniyet tarihindeki yeri ile il-
gili hususlar dile getirildi. Prof. Dr. Avcı, her şeyden 
önce “medeniyet” kavramının yeni olduğunu ve 
18. yüzyılın ikinci yarısında Batı toplumunun ulaş-
tığı maddi ve manevi seviyeyi ifade eden Fransız-
ca “civilisation” kelimesine karşılık Osmanlı’da 19. 
yüzyılın ortalarında Arapça şehir anlamına gelen 
“medine” kelimesinden hareketle medeniyet kav-
ramının kullanılmaya başlandığını dile getirdi.

Sabah namazını cemaatle kılmanın önemine dikkat 
çekmek ve Sabah namazı ruhunu birlikte hissetmek 
amacıyla Hüdâyi Avrasya Yükseköğretim Yurdu’nda 
kalan öğrenciler her hafta farklı bir camide sabah 
namazı programı organize ediyor. 

Program kapsamında öğrenciler sabah namazının 
yanı sıra İstanbul’un muhtelif yerlerinde bulunan 

selâtin camilerin hem bânîleri hem de mimarisi 
hakkında bilgi sahibi olurken aynı zamanda klasik 
mimariden baroka, Osmanlı cami mimarisindeki 
değişimleri gözlemlediler. Program başlangıcından 
itibaren Şehzadebaşı Cami,  Büyük Selimiye Cami,  
Lâleli Cami, Kılıç Ali Paşa Cami ve Yavuz Sultan Selim 
Camisi ziyaret edildi.

İslam medeniyetinin diğer medeniyetlerle olan iliş-
kisi ve onlara katkısı vurgulandı. Seminerde, Kur’an’ı 
Kerim’in indirildiği dönemden önceki bazı toplum ve 
medeniyetlerden bahsetmiş olduğu ve onları değer-
lendirmeye tabi tuttuğu ifade edildi.
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Hüdâyi Vakfı Yayınları’ndan  
Üç Güzel Eser

Aziz Mahmûd Hüdâyi

Gönüller sultanı Aziz Mahmûd Hüdâyi Hazretleri 16. 
yüzyılda Anadolu’nun bağrından çıkmış bir mana 
ve gönül eridir. O ilim ve irfanı birleştiren, medrese 
ve tekkeden aldığı feyzi özümseyerek liyakatle tem-
sil eden mürşid-i kamildir.

Hayatının üçte ikisi İstanbul’da geçen Hüdâyi Haz-
retleri’nin hedefi, insan yetiştirmekti. Ellerinden tu-
tup yüreklerine ulaştığı ve gönüllerine hitap ettiği 
insanları, Hakk ve halk sevgisi, peygamber muhab-
betiyle buluşturmaktı. 

Sıradan halk insanından padişahlara kadar herkese 
ulaşmaya gayret etti. Güzel ve doğru olanı, hak ola-
nı en iyi üslupla söylemeye çalıştı. 

Bu eser de o büyük gönüller sultanının hayatına, 
hizmet ve eserlerine projeksiyon tutmaya çalışıyor. 
İki bölümden oluşan kitabın ilk kısmında Hüdâyi 
Hazretleri’nin yaşadığı devrin siyasi, ilmi ve tasav-
vufi durumu anlatılıyor. İkinci bölümde ise onun 
edebi şahsiyeti, şiirleri ve sanatına yer veriliyor. 

Hüdâyi Divânı

Aziz Mahmûd Hüdâyî Hazretleri’nin gök kubbede hoş 
bir sadâ olarak kalan eserleri ve hizmetleri arasında 
şiirlerinin ayrı bir yeri vardır. Bu yüzden onun şiirle-
rinden oluşan Dîvân’ını neşre hazırlamak ve kullanı-
mını kolaylaştırmak amacıyla bu çalışma hazırlandı. 

Hüdâyi Dîvânı, Ahmed Yesevi ve Yunus Emre çizgisin-
de yürüyen tasavvufî halk edebiyatı mahsullerinden-
dir. Yazma ve matbu pek çok nüshaları bulunan Di-
vân’ın dergâhın son şeyhi Mehmed Gülşen Efendi’nin 
neşrettiği müretteb nüshası esas alınarak hazırlandı. 
Çalışma, dîvân metni ve lügatçeden oluşuyor.

İmam-ı Rabbânî Sempozyumu 
Tebliğleri

Günümüzde İslam adına bozuk ve ümmetin kafa-
sını karıștırmayı hedefleyen sapkın fikirler yayılma 
eğilimdedir. Batı felsefeleriyle beyni dolmuș olan 
bazı kișiler “Müslümanca Düșünme” kâbiliyetini yi-
tirmekte ve Batı’nın rasyonalizm, hümanizm, femi-
nizm gibi içi boș ve aldatmaca felsefelerine uygun 
yeni bir İslam üretme telâșına girmektedirler. Böyle 
bir dönemde İslamiyeti doğru anlamak ve anlat-
mak için İmâm-ı Rabbânî gibi büyük zâtların fikir-
lerinden feyz almaya her zamankinden daha fazla 
ihtiyaç vardır.

Bu düșünceyle 2013 senesinde Aziz Mahmûd Hüdâ-
yi Vakfı tarafından İstanbul’da “Uuslararası İmam-ı 
Rabbânî Sempozyumu” düzenlenmiş, birçok araş-
tırmacı burada tebliğler sunmuştu. Bu tebliğler 
kitap haline getirilerek ilim dünyasının hizmetine 
sunuldu.
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Zarafet Eğitim Danışma ve Kültür Merke-
zi’nde “Akademi Programları” başladı. 
İlahiyat ve eğitim fakültesi mezunlarına 

yönelik “Öğretmen Akademi” ve üniversite hayatına 
açıköğretimden devam etmeyi tercih eden bayan 
öğrencilere yönelik Zarafet İlam Akademi eğitim 
programı yeni eğitim-öğretim döneminde çalışma-
larına başladı. 

Öğrencilerin nitelikli eğitimci olarak yetişmeleri, gö-
nüllü STK’larda ve eğitim kurumlarında yönetici ve 
eğitimci olarak yer almaları için düzenlenen 8 aylık 
uygulamalı eğitim programında, yetişmiş insan ol-
manın ehemmiyetine ve hizmet sahasında aktif rol 
almanın gerekliliğine dair teşvik çalışmaları yapıl-
maktadır.

Zarafet Akademi Başladı
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Baba-Oğul Sabah Namazı Programı

İlahiyat Öğrencilerine 
Özel Program

Lider Eğitim Gençlik Gelişim Merkezleri’nde öğre-
nim gören öğrenciler ve babalarının katıldığı “Ba-
ba-Oğul Sabah Namazı” programı 14 Ekim 2018 
Pazar günü Çilehane Camii’nde gerçekleştirildi. 

Sabah namazı ile başlayan programda Aziz Mah-
mûd Hüdâyi Hazretleri konulu sohbet yapıldı. 
500 öğrenci ve velinin katılım sağladığı program, 
dualar ve Hüdâyi Çorbası ikramıyla sona erdi. 

İlahiyat öğrencilerine yönelik klasik Arapça ve İs-
lami ilimler eğitimi veren Hüdâyi İlahiyat Halkaları 
yeni dönem eğitimlerine başladı. 

Bu yıl Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni 
kazanan 27 öğrencinin de dâhil olduğu programda 
yaklaşık 100 öğrenci eğitim alıyor. Öğrenciler fakül-
te derslerinin yanı sıra klasik ilimler ağırlıklı bir eği-
tim süreci geçiriyor. 

Hüdâyi Vakfı bünyesinde hizmet veren Şahsiyet 
Akademisi, öğrencilere alanında uzman hocalar eş-
liğinde İngilizce ve Arapça eğitimleri verdi. Dersler-
de Arapça ve İngilizce dil bilgisi, okuma ve konuşma 
eğitimleri yapıldı. Kamp süresince sadece belirli 
saatler Türkçe konuşma serbestisi getirildi, bunun 
haricinde hep Arapça ve İngilizce konuşuldu. Kamp 
sonunda derslerde en başarılı olan ve çeşitli spor-
tif, sosyal ve kültürel yarışmalarda birincilik alan 
öğrencilere ödüller verildi. 

Dünya ve Ahiret Dili  
Bir Arada
Gençlere Özel Dil Kampı
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Sabah Namazında 
Buluşan Gençler

Hüdâyi Vakfı Fatihan Maltepe Yurdu’nda kalan öğ-
renciler, Maltepe Müftülüğü’nün gençlere yönelik 
organize ettiği Mevlid Kandili münasebetiyle sabah 
namazı buluşmasına iştirak etti. 

İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ın 
katıldığı programda sabah namazının akabinde 
dualar ve zikirler yapıldı. Namazın akabinde öğ-
renciler ile sohbet eden Hasan Kamil Hoca, Pey-
gamber Efendimiz (s.a.v.)’in gençlere verdiği de-
ğeri anlattı. Öğrencilere yapılan kahvaltı ikramı ile 
program nihayete erdi. 

Lise Öğrencileri 
Sorularına Cevap Arıyor!

Öğrenciler Yazar Selami 
Yalçın’la Buluştu

Misafir Öğrenciler  
Boğaz Turunda Buluştu

Hüdâyi Vakfı Ortaöğrenim Hizmetleri Müdürlüğü 
tarafından lise öğrencilerinin itikadi sorularına ce-
vap bulmaları amacıyla akaid semineri düzenlendi. 

Programa konuşmacı olarak davet edilen Akif Dur-
sun, “Kurumlarımızda bulunan öğrenciler itikadi 
anlamda okul arkadaşlarından gelen sorulara ce-
vap verirken kendilerini izah etmekte zorluk yaşa-
maktadırlar. Bunun üstesinden gelmek için kendi-
nizi yetiştirmeniz ve nitelikli okumalar yapmanız 
zaruridir.” diyerek öğrencilerin kendilerini geliştir-
meleri hususuna dikkat çekti.

Hüdâyi Fatihan Çamlıca Ortaöğrenim Yurdu ‘Kitap 
Okuma Kulübü’ öğrencileri yazar Selami Yalçın ile 
bir araya geldi. 

Kitap Okuma Kulübü’nde yazarın “80 Soruda Allah 
Hakkında Merak Ettiklerimiz” kitabını okuyan öğren-
ciler, Selami Yalçın ile kitap üzerine bir buçuk saat 
müzakere yaptı. Yazar, deizm ve ateizm ile ilgili genç-
lerin akıllarındaki soru işaretlerini aydınlatıcı, onlara 
yaratan Rabbimizin büyüklüğünü tasavvur etmede 
yol gösterici konulara değindi.

Başta Afrika olmak üzere Balkanlar, Kafkasya ve 
Orta Asya ülkelerinden eğitim almak için İstanbul’a 
ilk defa gelen misafir Hüdâyi öğrencilerine boğaz 
turu düzenlendi.

İstanbul’un tarihini ve kültürünü tanıtmak amacıyla 
Hüdâyi Misafir Öğrenciler Eğitim Birimi tarafından 9 
Kasım 2018 Cuma günü yapılan boğaz turunda merak-
lı gözlerle boğazın güzelliklerini seyreden misafir öğ-
renciler, tarihi eserlerle ilgili yapılan tanıtımdan mem-
nun kaldılar. Üsküdar Belediyesi’nin sponsorluğunda 
Valide Sultan Gemisi’nde tertip edilen organizasyon-
da yapılan ikramın ardından program nihayete erdi.
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2014 Nisan ayında yayın hayatına baş-
layan islamveihsan.com, zamanımızın en 
etkin mecralarından biri olan internet 
ortamında iyiliği tavsiye ve kötülükten 
men etme gayesiyle kuruldu. İçeriğin-
de İslam’ı ve Müslümanların gündemini 
esas alıyor, Kur’ân ve sünnet çizgisinde 
haberler yapıyor.

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

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

www.islamveihsan.com

facebook.com/islamveihsan

youtube.com/islamveihsan
instagram.com/islamveihsan

twitter.com/islamveihsan

www.islamveihsan.com

Kalbin Sesi...

www.erkamradyo.com /erkamradyo
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