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MUHTEREM HÜDÂYI DOSTLARI
Ramazan ayına “onbir ayın sultanı” denir. Bu 

ayda inen Kur’ân-ı Kerim’in, her Ramazan tekrar edi-
lip zihinlerde diri tutulması ve oruç ibadetine ek ola-
rak; Kur’ân’da adı geçen tek ayın “Ramazan” olması 
Ramazan’ı “sultan” kılar. Yine bu ay içindeki Kadir 
Gecesi’nin “bin aydan hayırlı” olması, bu aya has bir 
ibadet olarak Fıtır sadakasının verilmesi, yine bu 
aya özgü bir namaz olan Teravih’in kılınması, itikâf, 
zikir ve diğer güzellikler Ramazan’ı “sultan” kılar.

Oruç, ferde, ruha ve cemiyete pek çok kazandır-
dığı olan bir ibadettir. O, aynı zamanda sevabını ve 
karşılığını yalnızca Allah’ın “Ben vereceğim” dediği 
bir ibadettir. Müminler bu ibadetin, Kur’ân’ın indiril-
diği Ramazan ayında yerine getirilmesiyle kendi-
lerini adeta manevi bir iklimde seyahat ediyormuş 
gibi hissederler. İşte bu manevi seyahatin en verimli 
bir şekilde değerlendirilmesi mümin için çok önem-
lidir. Çünkü Ramazan ayı içinde, Kadir gecesi gibi 
bin aydan hayırlı olduğu açık bir şekilde Kur’ân’da 
bildirilen bir gece bulunmaktadır. Ramazan ayında 
kazanç, bire bindir. Bir tek Ramazan, seksen sene 
bir ömür semerâtını kazandırabilir. Ramazan uhrevî 
hasılat için gayet verimli bir zemindir.

Ramazan ayı Rabbimizin bütün bereketleri, fe-
yizleri, güzel ibadetleri kendisinde topladığı kutlu 
bir aydır. İslami hayatın bütün erdemleri adeta bir 
aya sıkıştırılıp yoğunlaştırılmıştır. Onbir ayını gaf-
letle geçiren, yeterince değerlendiremeyen, gö-
revlerini ihmal eden müminler için Ramazan yılda 
bir ay gelen bir fırsattır. Bu ayı değerlendirip ha-
yatlarına yeni bir çeki düzen veren müminler; yeni-
den Ramazan öncesindeki hatalarına, eksiklerine, 
ihmallerine dönmezler, aksine yenilenmiş ve adeta 
yeniden dirilmiş olarak hayatlarına devam ederler. 
Ramazan’da sadece mide orucu değil, dil orucu, göz 
orucu, kalp orucu tutarak bütün bir hayatı ramazan-
laştıran müminler bu ayda yaşadıkları güzellikleri 
diğer onbir aya da yayarak Rablerinin rızasına ve 
ebedi mutluluğa ulaşmayı umarlar.

Ramazan’da gök kapılarının açılması, şeytan-
ların zincire vurulması, müminlerin yeni bir diriliş 
hamlesine girmelerini kolaylaştırır. Ebû Hureyre 
(r.a) Rasûlüllah’ın (a.s) şöyle dediğini nakleder: “Ra-
mazan ayı girince göklerin kapısı (başka bir rivayet-
te Cennetin kapıları) açılır, Cehennemin kapıları 
kapanır, şeytanlar zincire vurulur.” (Buhari, Savm, 5)

Mü’minlerin bu ayda daha cömert olması, hay-
rî hizmetlerde bir yarış içerisinde olmaları, infak 
etmekte coşkulu davranmaları Resül-i Ekrem’in 
Ramazan ayında gösterdiği sahavetten ileri geldiği 
söylenebilir. Bu mübarek günlerde sağ elin verdiği-
ni sol elin görmediği düsturunca hareket etmeliyiz. 
Ramazan ayının dışında da muhtaçlar hatırlanmalı, 
ihtiyaçları giderilmeli ve infak faaliyeti sürdürül-
melidir, zira ihtiyaçlar süreklilik arz eder; insan her 
zaman yardım ve desteğe ihtiyaç duyabilir. İnsan 
hayatta olduğu müddetçe infak sürecek, zekât ve-
rilecek, teberru ve sadakalar devam edecektir.

Bu mübarek günlerin arefesinde Afrin zaferiyle 
mesrur olduk. Allah ordularımızı karada, denizde ve 
havada muvaffak ve muzaffer eylesin, muzafferiye-
tini daim eylesin. Bu mübarek günlerde kazanaca-
ğımız dereceleri bayramdan sonra kaybetmemeyi 
Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin.

Hastalar, kimsesizler, garipler, fakirler, yetimler, 
muhacirler, mülteciler bize emanet. Onların duasını 
alabilmek, yüzlerini güldürebilmek, acılarına kardeş 
olabilmek hayatımızın en büyük kazançlarından biri 
olur. Bencilliğimizin, hiçbir şeyden zevk almayan 
hayat tarzımızın en büyük ilacıdır, bu insanların ci-
varında dolaşmak. İnşallah bu anlamda da bir niyet 
düşer gönlümüze ve gönlümüzü âbad edecek salih 
ameller nasip olur.

Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı Rama-
zan ayının arınmamıza, dirilmemize ve ebedi kurtu-
luşumuza vesile olması duamızdır.

Ahmed Hamdi TOPBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
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RAMAZÂN’IN RAHMET IKLÎMINE  
NÂIL OLMAK

OSMAN NÛRİ TOPBAŞ

Nasıl ki, günün saatleri arasında seher vak-
tinin, haftanın günleri arasında da Cuma gü-
nünün ayrı bir yeri varsa, senenin ayları içinde 
de Ramazân-ı Şerîf’in apayrı bir yeri ve değeri 
vardır.

Zira Ramazan, ilâhî rahmetin tuğyân ettiği 
müstesnâ bir zaman dilimi. Bu bereketli günler, 
Cenâb-ı Hak ile yakınlığı, Hazret-i Peygamber 
r Efendimiz’le beraberliği artırma zamanı. 
İbadetlerle, güzel ahlâk ile, gayret ve fedakâr-
lıklarla kalbin rûhâniyetini ziyâdeleştirme ayı. 
İçinde sonsuz rahmet ve mükâfatlar barındı-
ran Kadir Gecesi’nin bulunduğu Rahmânî bir 
lûtuf mevsimi. Hulâsa gönül âlemimize, mâne-
viyâtımıza taze bir can, yeni bir heyecan katma 
zamanı…

Bu rahmet ve mağfiret pınarına erişip de, 
onda yıkanıp günah kirlerinden arınmadan ge-
çen bedbahtlar hakkında Efendimiz r şöyle 
buyuruyor:

“Cebrâîl u  bana göründü ve; «Ramazâ-
na erişip de günahları affedilmeyen kimse 
rahmetten uzak olsun!» dedi. Ben de «Âmîn!» 
dedim…” (Hâkim, IV, 170/7256; Tirmizî, Deavât, 100/3545)

Yani gönüllerimiz, bu ayın feyz ve rûhâniye-
tiyle inkişâf etmeli, hayatlarımıza asr-ı saâdet 
iklîminden bir bâd-ı sabâ esmeli bu Ramazân-ı 
Şerîf. 

Unutmayalım ki, dünyanın baharı yeniden 
gelir; kışlar yaza, yazlar kışa döner, fakat öm-
rün bir defa geçen baharı bir daha asla geri gel-

mez. Kur’ân ve Sünnet’in rahmet iklîminde ya-
şanmayan günlerin neticesi olarak elde sadece 
“ah, vahlar, keşkeler” kalır.

Öyleyse gelin, bizler de bu Ramazân’ı başta 
Peygamber Efendimiz olmak üzere, Allâh’ın 
sevgili kulları gibi idrâk ve ihyâ etmenin gayre-
tinde olalım. 

Bu mübarek günlerde; ağzımız haramı tat-
masın, gözümüz harama bakmasın, kulağımız 
haramı dinlemesin, ayağımız harama gitmesin, 
elimiz harama uzanmasın, dilimiz haram ko-
nuşmasın...

Meselâ Abdullah Dehlevî Hazretleri’nin 
oruçlu olduğu bir gün, yanında sultânı kötüle-
mişlerdi. Hazret:

“–Eyvah, orucumuz bozuldu!” buyurdu.

Bir talebesi:

“–Efendim, siz gıybet etmediniz ki!” dediğin-
de ise:

“–Evet, biz gıybet etmedik ama dinledik. 
Gıybette söyleyen de dinleyen de aynıdır.” bu-
yurdu. 

“Kim, inanarak ve sevabını Allah’tan uma-
rak Ramazan gecelerini ihyâ ederse geçmiş 
günahları affolunur.”1 hadîs-i şerîfindeki müjde-
ye nâil olmak için, Ramazan gecelerini ibadet-
lerle ihyâ edelim. Namazlarımızı tâdil-i erkân 
üzere kılalım. 

1  Buhârî, Terâvîh, 46.
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Ramazan’da bedenimizi büsbütün aç bı-
rakmamak arzusuyla sahura kalktığımız gibi, 
Ramazan sonrasında da rûhumuzu aç bırakma-
mak için seherlerin mânevî ziyafetine iştirâki, 
alışkanlık hâline getirelim.

İftar saatlerinin mânevî bereket ve kazanç-
larını kaçırmayalım. Allâh’ın emriyle başladı-
ğımız oruçlarımızı yine Rabbimiz’in emri ve 
nîmetleriyle açtığımızı unutmayalım. Bu vakit-
lerde duâların müstecâb olduğunu düşünerek 
ümmet-i Muhammed’e gönülden duâlar edelim.

“Oruçluyu iftar ettiren, onun kadar sevap 
alır da oruçlunun ecrinden bir şey eksilmez.”2 
buyuran Rahmet Peygamberi’nin tavsiyesine 
cân u gönülden uyalım; fakirlere, gariplere, yol-
da kalmışlara, vatanından ayrı düşmüş Suriyeli 
kardeşlerimize iftarlar verelim.

Bilhassa aczimizi daha derinden idrâk ettiği-
miz, açların hâlini daha iyi anladığımız Ramazan 
günlerinde; dul, öksüz, yetim, fakir ve fukarânın 
hâlini aklımızdan çıkarmayalım, onların dertle-
riyle dertlenmeyi kendimize vazife edinelim.

Bizler evlerimizde, mükellef sofraların ba-
şında iftar coşkusunu çoluk-çocuğumuzla ya-
şarken; bir yerlerde aç gezen, üzerine alacağı 
bir elbise, ayağına giyeceği bir ayakkabısı dahî 
olmayan, başını sokacak bir evi olmadığından 
sokaklarda ve vîrânelerde yaşamak zorunda 
kalan, soğuktan üşüyen, hasta olduğu hâlde 
ilâcını alamayan kardeşlerimizi de hatırlayalım. 
Kapısı hiç açılmayan kimsesizlerin olduğunu 
unutmayalım.

Şeyh Sâdî’nin şu nasihatlerini gönlümüzden 
çıkarmayalım:

“Kapına bir garip gelirse, eli boş gönderme. 
Allah göstermesin belki bir gün sen de garip 
olur, kapıları dolaşırsın. 

2  Tirmizî, Savm, 81.

Gönlü yaralı olanların hatırlarını sor, onlara 
bak. Belki bir gün sen de o vaziyete düşersin.

Sen ki bir şey istemek için kimsenin kapısı-
na gitmiyorsun; buna şükrâne olarak, kapına 
gelen yoksulu kovma, ona surat asma, onu te-
bessümle karşıla...”

Helâlleşilmediği takdirde kul hakkı ve borç-
lar kıyâmete kaldığından, yine bu günlerde 
borçlarımızı kapatmaya ve üzerimizdeki hak 
sahipleri ile helâlleşmeye çalışalım. Nitekim 
Efendimizr şöyle buyuruyorlar:

“Ey insanlar! Kimin üzerine geçmiş bir hak 
varsa onu hemen ödesin, dünyada rezil rüsvâ 
olurum diye düşünmesin! İyi biliniz ki, dünya 
rüsvâlığı, âhirettekinin yanında pek hafif kalır.” 
(İbn-i Esîr, el-Kâmil, II, 319)

Yine Efendimiz r ; “Kişi sevdiği ile bera-
berdir.” buyuruyor. (Buhârî, Edeb, 96) Bizler de Efen-
dimiz’le beraber olabilmek için, O’nun gönül 
âleminden sergilenen ve Ramazân-ı Şerîf’te 
nâzil olmaya başlamış olan Kur’ân-ı Kerîm ile bu 
ay daha fazla yakınlık kuralım. Bu yakınlık bize 
hem dünyanın hem de âhiretin hakîkatini idrâk 
ettirsin. Zira dünyayı iyi tanıyan, ona aldanmaz; 
âhireti iyi tanıyan da kimseyi aldatmaz. Etra-
fına dâimâ İslâm şahsiyetini sergiler. Bizim de 
böyle bir mes’ûliyetimiz var. Bizi gören, bizim 
şahsımızda İslâm’ın güler yüzünü görmeli. Bi-
zim muâmelâtımıza bakan, İslâm’ın nezâket, 
zarâfet ve fazîletlerini seyretmeli. İslâm’ın, gö-
nüllere nasıl yüce bir adâlet ve hakkâniyet duy-
gusu kazandırdığını görmeli. Allah Teâlâ, bizden 
böyle bir şâhitlik istiyor. Bütün insanlığa İslâm 
şahsiyeti sergilememizi arzu ediyor. 

Cenâb-ı Hak gönüllerimizi, içinde bütün 
mahlûkâtın huzur bulduğu bir rahmet dergâhı 
kılsın. Ramazân-ı Şerîf’i hakkıyla ihyâ edebil-
meyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin.

Âmîn!..
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RAMAZAN’DA UNUTMA!
Zekât Nedir?
Zekât sözlükte; artma, çoğalma, 

arıtma, bereket ve övme anlamlarına 
gelir. Fıkıh terimi olarak ise belli mal 
türlerinin belirli bir bölümünü, Allah 
Teâlâ’nın belirlediği bir kısım Müslü-
manlara mülk olarak vermektir.

Zekât, İslam’ın beş temel esasın-
dan biridir. Kur’an-ı Kerim’de “Namazı 
dosdoğru kılın, zekâtı verin…” (Ba-
kara, 2/43, 110; Hac, 22/78; Nur, 
24/56; Mücadele, 58/13; Müzzemmil, 
73/20); “Onların mallarından, kendi-
lerini temizleyeceğin, arıtıp yücel-
teceğin bir sadaka al ve onlar için dua et; çünkü 
senin duan onlara huzur verir. Allah işitendir, bi-
lendir.” (Tevbe, 9/103) buyrulmaktadır.

Zekât Hangi Durumda Farzdır?
1) Mükellef Olmak: Zekât verecek kimsenin 

Müslüman, hür, akıllı ve ergen olması gerekir. Gayr-i 
Müslimlere, köle ve cariyelere, akıl hastalarına ve 
çocuklara zekât farz değildir.

2) Nisap Miktarı Mala Sahip Olmak: Temel 
ihtiyaçlardan ve borçtan başka nisap miktarı veya 
daha fazla bir mala sahip bulunmak gerekir. Bu ka-
dar malı olmayan kimseye zekât farz olmaz.

Zekât (Nisap) Miktarı
Zekâtın gerekmesi için hadislerde belirlenen 

nisap miktarları şöyle sıralanabilir: 80,18 gr. al-
tın veya bunun tutarında para veya ticaret malı; 40 
koyun veya keçi, 30 sığır, 5 deve. Nisap miktarının 
belirlenmesinde kullanılan bu malların, o dönemin 
en yaygın zenginlik aracı olduğu açıktır.

Zekât Ne Zaman Verilir?
Aslî ihtiyaçları ve borçları dışında nisap miktarı, 

zekâta tabi ve üzerinden bir yıl geçmiş bir mala sa-

hip olan kimsenin bunun zekâtını ge-
ciktirmeden vermesi gerekir. 

Zekât Kimlere Verilir?
Kur’an-ı Kerim’de zekâtın kimle-

re verileceği Tevbe sûresinde şöyle 
sıralanmıştır: “Sadakalar (zekâtlar) 
Allah’tan bir farz olarak fakirlere, 
miskinlere, zekât işinde çalışanlara, 
kalpleri İslâm’a ısındırılmak istenen-
lere, kölelere, borçlulara, Allah yol-
lunda olanlara ve yolda kalmışlara 
aittir. Allah bilendir, tam hüküm ve 
hikmet sahibidir” (Tevbe, 9/60.)

Kimlere Zekât Verilmez?
Ana, baba, eş ve çocuklar, Müslüman olmayan-

lar, zenginler, Hz. Peygamber’in yakınları, küçükler 
ve akıl hastalarına zekât verilmez.

Fıtır Sadakası (Fitre) Nedir?
Ramazan Bayramı’na yetişen ve temel ihtiyaçla-

rının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müs-
lümanların kendileri ve velâyetleri altındaki kişiler 
için yerine getirmekle yükümlü bulundukları mâlî 
bir ibadettir.

Fıtır Sadakası (Fitre) Kimlere Verilir, 
Kimlere Verilmez?
Fitre, verileceği yerler bakımından her durumda 

zekâtın benzeridir. Zekât kimlere verilirse onlara 
fitre verilebilir. 

Fitrenin, Tevbe Sûresi’nin 60. ayetinde sayı-
lanlar dışında kalan kişi ve kuruluşlara verilmesi 
caiz değildir. Ayrıca fitre verilecek kişi, bu şartları 
taşısa bile; Ana, baba, büyük ana ve büyük baba-
larına, oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve 
bunlardan doğan çocuklarına fitre verilmez.
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RAMAZAN’DA 40 ÜLKEDE 
IFTAR SOFRALARI KURUYORUZ,  

GIDA KUMANYALARI DAĞITIYORUZ
İnfak ve yardımlaşma duygularının zirveye çık-

tığı Üç Aylar’da vakfımıza gelen bağışlarla Afrika, 
Asya, Balkanlar, Ortadoğu, Uzakdoğu gibi farklı 
coğrafyalarda 40 ülkede gerçekleştirdiğimiz Ra-
mazan projeleri ile İslam dünyasında dostluk ve 
kardeşlik adına gönül köprüleri kuruyoruz.

Ramazan Paylaşmaktır

Her yıl olduğu gibi bu Ramazan’da da zekât, fidye, 
fitre, kumanya ve iftar bağışı emanetlerinizi dünya-
nın dört bir yanında bizleri bekleyen kardeşlerimizle 
paylaşacağız.

Bağışlarınız Bayram Sevinci Olsun

Hüdâyi Vakfı olarak faaliyet gösterdiğimiz ül-
kelerde gönüllülerimizin kurmuş oldukları vakıf ve 
dernekler veya partner kuruluşlarımız aracılığıyla 
Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahipleri, dul ve ye-

timler, savaş mağdurları, öğrenciler olmak üzere 
binlerce kişiyi aynı iftar sofrasında buluşturuyor, 
İslam kardeşliğinin ve ümmet bilincinin pekiştiril-
mesine katkıda bulunuyoruz. 

Ayrıca her ülkenin yemek kültürüne göre hazır-
ladığımız gıda kumanyalarını muhtaç ve muzdarip-
lere dağıtarak onlara bayram sevinci yaşatmaya ve 
acılarını bir nebze de olsa gidermeye çalışıyoruz.

Azı Çoğu Yok, Niyet Var

Sizler de Allah’ın rızasını kazanmak için fırsat 
mevsimi olan Ramazan ayında “Bu kadar sıkıntının 
ve ihtiyacın olduğu bir dünyada bizim vereceğimiz 
azıcık bir yardımla ne değişir” diye düşünmeden 
halis bir niyetle yapacağınız bağışlarınızla, dünyanın 
farklı coğrafyalarına ulaşacak bu iyilik kervanına ka-
tılabilirsiniz. 

RAMAZAN -  1439 /  2018
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HÜDÂYI’DE RAMAZAN SEVINCI
Zengin- fakir, amir - memur binlerce kişi hep birlikte  

Hüdâyi sofralarında oruçlarını açıyor.

Sofralar Bir, Dualar Ortak

1985 yılında küçük bir mekânda, yoksullara deva 
olmak amacıyla 20 kişilik aşevinde hizmet vermeye 
başlayan Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, bugün Üskü-
dar’daki aşevinde her gün 1000 kişiye sıcak yemek 
veriyor. Ramazan ayında iftar sofralarıyla bu sayı 
1500’ü buluyor. 

Ramazan’ın Bereketi Hepimizi Kuşatıyor

Ramazan’da Aziz Mahmûd Hüdâyi Hazretle-
ri’nin türbesinin de içinde bulunduğu Üsküdar’daki 

külliye içinde yer alan aşevimizden mahalle halkın-
dan ihtiyaç sahipleri sefer taslarıyla evlerine iftar 
yemekleri götürmektedir. 

Ayrıca her akşam kurulan iftar sofralarında Hü-
dâyi Hazretlerini ziyarete gelen misafirler, ihtiyaç 
sahipleri, öğrenciler, iftar yemeği bağışçıları ve mi-
safirleriyle hep birlikte kutlu ibadetin sevabına ve 
sevincine ortak olmaktadır.  

Binlerce Kişi Her Gün Hüdâyi Sofrasında 
Buluşuyor

İstanbul’da aynı zamanda İlmi Araştırmalar 
Merkezi (İLAM) ve Çilehane Camisi’nin de içinde 
yer aldığı Küçük Çamlıca’daki vakıf merkezimizde 
de her gün iftar yemeği verilmektedir. Dünyanın 
farklı coğrafyalarından eğitim almak için Türki-
ye’ye (vakfımıza) gelen yüzlerce öğrenci aynı anda 
dualarla orucunu açmaktadır.  

Bunun yanında İstanbul’da bulunan Kur’ân kurs-
larımız ve öğrenci yurtlarımızda da iftar sofraları 
kurulmakta, zengin-fakir, amir-memur binlerce kişi 
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aynı anda Hüdâyi sofralarından maddî ve manevî 
olarak nasiplenmektedir.

İftar Bağışçısı ile İftar Eden Aynı 
Sofrada

Ramazan’da verdiğimiz iftarlar her akşam bir 
hayırsever bağışçımızın desteğiyle gerçekleşmek-
tedir. İftar sahibi kendi özel misafirleriyle birlikte o 
akşam binlerce kişiyle ekmeğini, çorbasını paylaş-
makta, böylece sevgili Peygamberimiz’in (s.a.v.) bir 
oruçluya iftar vermenin sevabıyla ilgili müjdesine 
nail olmaktadır. 

Hayırsever vatandaşlarımız burada, iftar ver-
menin manevi haz ve sevabını tatmakta, davet etti-
ği misafirleriyle, ihtiyaç sahipleriyle ve iftara gelen 
öğrencilerle aynı sofrada birlikte iftar etmenin hu-
zur ve güzelliğini yaşamaktadır.

Bağışlarınızla Berekete Ortak Olun!

İstanbul’da Ramazan yardımları kapsamında if-
tar sofraları dışında yaklaşık 6-7 kişilik bir ailenin 
aylık gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırla-
dığımız erzak kumanyalarını vakfımıza ait araçlar 
ve saha uzmanlarımızla Ramazan boyunca ihtiyaç 
sahibi ailelere, öğrenci evlerine, çoğunluğu Suriyeli 
olmak üzere insani ve siyasi krizler nedeniyle fark-
lı coğrafyalardan ülkemizde misafir olan muhacir 

kardeşlerimize dağıtarak Ramazan sevincini ve be-
reketini binlerce kişiyle paylaşıyoruz.

Gelin bu rahmet ikliminde açacağımız iftar sof-
raları, dağıtacağımız gıda kumanyaları, zekat, fidye, 
fitre bağışlarımızla Ramazan’ın bereketini önce gö-
nüllerimizde ve evlerimizde, sonra da ülkemizde ve 
İslam coğrafyasında soluk soluk yaşayalım, dostlu-
ğumuzu ve sevgimizi paylaşalım.

Siz de yardım ve desteklerinizle İstanbul’daki 
ihtiyaç sahiplerine, muhacirlere, ilim taliplerine, 
çadırlarda zor şartlarda yaşam mücadelesi veren 
savaş mağdurlarına bir paket erzak yardımında 
bulunarak yıkık ve yorgun gönüllerini ihyâ edebilir, 
kurulacak iftar sofralarına katkıda bulunabilirsiniz.  
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MALI’DE RAMAZAN HEYECANI VE  
ISLAM KARDEŞLIĞI

Hüdâyi Vakfı’nın Mali’deki partner kuruluşu FO-
SAPMA (Mali Halkına Yardım ve Dayanışma Vakfı) 
Mali’de eğitim ve insani yardım alanında faaliyetle-
rini sürdürüyor.  FOSAPMA Vakfı Başkanı Sinan Kı-
zılkan, yürüttükleri yardım faaliyetlerini ve Mali’de 
Ramazan’ı anlattı:

Vakfımız kurulduğu günden bugüne “Komşu-
su açken tok yatan bizden değildir” düsturu ile 
mazlumların yanında yer alarak İslam kardeşliğini, 
İslam’ın güler yüzünü bu topraklarda hissettirmeye 
ve yaşatmaya çalışıyor. 

17 milyonluk nüfusuyla Afrika’nın en büyük ye-
dinci ülkesi olan Mali, Batı Afrika’da Cezayir, Nijer, 

Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gine, Senegal ve Mori-
tanya ülkeleriyle komşu bir ülkedir. Başkent Bama-
ko dışında önemli şehirleri Kayes, Sikasso, Segou, 
Mopti, Timbuktu, Gao, Kidal’dir.  Nüfusun % 95’i 
Müslüman, % 3’ü Hıristiyan, % 2 Animistler’den 
oluşmaktadır. Mali halkının en önemli özelliği Fran-
sa tarafından sömürülmüş olmasına rağmen İslami 
kimlik ve şahsiyetlerini koruyabilmiş olmalarıdır. 

Mütevazi, Tek Çeşit İftar Sofrası 
Kuruluyor

Ramazan, Mali’de bir başka heyecanla geçiyor. 
Ramazan iklimi çok yakından hissediliyor. Yollarda 
sokaklarda restoranlarda kimseyi yemek yerken 
göremezsiniz, oruç tutamayacak derecede yaşlı ve 
hasta olanlar ise yanlış anlaşılmasın diye ilaç po-
şetlerini yanlarında görünmeyecek şekilde taşırlar. 
İftar vakitleri yollar boştur. Hayat durma noktasına 
gelir. Afrika insanı için temel gıda pirinçtir ve evin-
de pirinç bulunandan daha mutlu kimse yoktur. 
İftar sofraları mütevazidir, beş-altı çeşit yemek 
bulunmaz sofralarında. Ya pirinç olur ya da ezilerek 
sulandırılan yerel tahıl ürünü olan mil olur tek çeşit 
olarak. İftarlar açılır açılmaz akşam namazı kılınır 
ve teravih namazı hazırlıkları başlar. 

Bütün Camilerde, Teheccüd Namazı 
Cemaatle Kılınıyor

En heyecanlı anlar ise camisi olmayan mahalle-
lerde teravih namazının yüzlerce kişi ile sokaklarda 
çocuk, genç ve yaşlılarla bir arada kılınmasıdır. Ka-
dir Gecesi’ne ayrı bir önem veren Malili Müslüman-
lar, Ramazan’ın son on günü tüm camilerde tehec-
cüd namazını cemaatle yaklaşık üç saatte kılıyorlar. 

HÜDÂYİ  BÜLTENİ
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Camilerde cemaatin yarısını da kadınlar oluşturur. 
Bayram sabahında başkent Bamako’da Eyüp Sul-
tan Camii’ndeki manzara da görülmeye değerdir. 
Genç, çocuk, yaşlı herkesin en güzel kıyafetleri ile 
ailece bayram namazına gelmeleri ve mutlulukları 
görülmeye değerdir.

Hüdâyi Vakfı’nın gönderdiği yardımlarla yaptı-
ğımız eğitim, gıda, adak kurban, su kuyusu projeleri 
yanında Ramazan aylarında da Mali’de başta baş-
kent Bamako ve Segou, Sikasso şehirlerinde gıda 
kolileri dağıtıyoruz. Medine İmam Hatip Lise’sinde-
ki aşevimizde pişen yemeklerle günlük 6 ayrı bölge-
de iftar sofraları kuruyoruz. Ayda bir belki de yılda 
bir et yiyen arka mahallerdeki muhtaçlar, dul ve ye-
tim aileler için sadaka kurbanları kesip dağıtımını 
gerçekleştiriyoruz. 

Vakfımızın Ramazan aylarında yardım yaptığını 
duyanlar birkaç ay öncesinden merkezimize gelip 
isimlerini, adreslerini yazdırmaya başlıyorlar. He-
yecanla dağıtılacak erzakları ve kurulacak iftar sof-

ralarını bekliyorlar. Mali halkı buradaki kardeşlerini 
unutmayıp yardımlarını gönderen Hüdâyi Vakfı’na, 
hayırseverlere ve ülkemize dua etmektedirler.

Karşılıksız Veren Beyazlar da Varmış

Hüdâyi Vakfı aracığıyla hayata geçirdiğimiz 
insani yardımlar, eğitim ve din hizmetleri projele-
rimiz yıllardır sömürülen Afrika insanı için ayrı bir 
anlam taşıyor. Malili kardeşlerimiz hizmetler baş-
ladıktan sonra beyazları ikiye ayırdılar. Birinci grup 
hep alan, sömüren merhametsizler; ikinci grup kar-
şılığını sadece Allah’tan bekleyerek hep veren ve 
herkese halikın şefkat nazarı ile bakan beyazlar. 
Hamdolsun isar ruhlu necip milletimizin yardımları 
sayesinde “karşılıksız veren beyazlar da varmış” 
sözlerini bu topraklarda duyar olduk. Bizler de bizi 
bu hayır işlerinde istihdam ettiği için Rabbimize 
hamdediyoruz. Ne mutlu dünyanın neresinde bir 
mazlum olsa onu kendisine zimmetli bilene!.. Ma-
li’den selam ve dua ile…

RAMAZAN -  1439 /  2018
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VARLIK IÇINDE YOKLUK ÇEKEN ÜLKE 
FILDIŞI SAHILI

Hüdâyi Vakfı’nın Fildişi Sahili’ndeki partner 
kuruluşu AİDE (İhsan Gelişim ve Eğitim Derneği) 
eğitim ve insani yardım alanında projeler üretiyor. 
AİDE Başkanı Ali Orhan Pehlivan Fildişi Sahili’nde 
yaptıkları yardım faaliyetlerini ve Ramazan’ı anlattı:

Atlas Okyanusu kıyısında, Afrika kıtasının batı-
sında yer alan Fildişi Sahili, zengin doğal kaynakla-
ra ve ekonomik değerlere sahip olmasına rağmen 
sömürü düzeni, siyasi istikrarsızlık ve şiddet olay-
ları nedeniyle adeta varlık içinde yokluğu yaşıyor. 
Gelir dağılımındaki dengesizlik nedeniyle nüfusu-
nun yüzde 80’ninin yoksulluk içinde yaşadığı ülkede 
insanlar genellikle tek göz odalardan oluşan; içe-
risinde mutfak, banyo ve tuvaleti bulunmayan ba-
rakalarda yaşıyor. Sıcaklığın ve nemin aşırı yüksek 
olduğu kentte, kanalizasyon sisteminin bulunmadı-
ğı yerleşim yerlerinde atık sular, kokunun yanı sıra 
salgın hastalıklara neden oluyor.

Mescidlere İhtiyaçlar Var

24 milyon olan ülke nüfusunun yüzde 48’ini Müs-
lümanların oluşturduğu Fildişi Sahili’nde çok sayı-
da mescide ihtiyaç bulunmaktadır. Toprak zeminin 
derme çatma usullerle düzlenerek, üst kısmının ise 
çalı çırpı ile kapatılarak yapılan mescitler % 80-90, 
zemini beton olan mescitler ise ancak % 15-20 civa-
rındadır. Müslümanların yaşadığı yerleşim yerlerin-
de ve yeni Müslüman olanların bulunduğu köylerde 
hem topluca ibadet edebilmek hem de tebliğ ve ir-
şat vazifeleri için yeni mescitlerin inşa edilmesi bu 
anlamda büyük önem arz etmektedir.  

Afrika’da En Çok İlgilenilmesi 
Gerekenler; Dul ve Yetimler

Açlık ve fakirliğin olduğu Afrika ülkelerinde dul 
ve yetimler en çok ilgilenilmesi gereken kişiler. Fil-
dişi Sahili’nde de 2008-2011 yılları arasında ülkede 
yaşanan iç savaş geride çok sayıda dul ve yetim 
bırakmış durumda. Ülkedeki yetimhanelerin bü-
yük çoğunluğu misyonerlere ait ve Müslümanların 
bu alandaki faaliyetleri çok çok az. Yeni yeni bir 
kıpırdanma söz konusu ancak çok yetersiz.

AİDE (İhsan Gelişim ve Eğitim Derneği) olarak 
ülkenin içinde bulunduğu bu şartları göz önünde bu-
lundurarak öncelikle eğitim ve insani yardım alanın-
da projeler üretiyoruz. İmam hatip lisemiz, öğrenci 
yurtlarımız, yaygın eğitimlerimiz, Hüdâyi Vakfı’nın 
Küçük Çamlıca’daki İLAM eğitim merkezine Türkçe 
ve İslami ilimler eğitimi almak için her yıl gönderdi-
ğimiz öğrencilerimiz, eğitim ve kişisel gelişim semi-
nerlerimiz, öğrenci burslarımız vb. çalışmalarımızla 
Fildişi Sahili’nin ve İslam dünyasının nitelikli insan 

Ülkedeki mescitlerin 
% 80-90’ı toprak zeminde 

derme çatma usullerle düzlenerek, 
üst kısmı ise çalı çırpıyla kapatılarak 

ibadet yapılıyor.

HÜDÂYİ  BÜLTENİ
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ihtiyacının giderilmesi noktasındaki faaliyetlerimi-
ze devam ediyoruz. İnsani yardım alanında ise gıda, 
kurban, su kuyusu, cami, mescit inşaatı projeleri-
mizle Fildişi Sahili’nin maddi ve manevi kalkınması-
na destek oluyoruz.

Sizin Mükâfatınızı Allah Verecek

İnsani yardım çalışmalarımız içerisinde Rama-
zan ayı önemli yer tutuyor. AİDE Derneği olarak 
Hüdâyi Vakfı ile yapmış olduğumuz “Ramazan 2017 
Erzak ve İftar Projesi” çerçevesinde geçen yıl 22 
bölgede 1511 dul, yetim, muhtaç aileye Ramazan 
gıda kumanyası dağıttık. 11 ayrı bölgede 7.700 ki-
şilik iftar sofraları kurduk.  Bu yıl da bu yardımları 
arttırarak daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz.

Burada yapılan hizmetlerin önemini ve mazlum-
lardan Hak katına yükselen dualarının kıymetini an-
latma sadedinde ihtiyaç sahibi dul bir kardeşimizle 
aramızda geçen diyaloğu anlatmak istiyorum. Ülke-
nin ticari başkenti sayılan Abidjan’ın kenar mahalle-
lerinden birinde çok ihtiyaç içerisinde dul bir hanım 
olduğunu söylediler. Arkadaşlarla ziyaretine gittik, 

yaşlı bir teyzeydi. Yaşını sordum, bilmiyor. 75-80 
civarında görünüyor. Evde üç çocuk var. Bunlar tey-
zenin olamaz dedim. Sorduk, çocuklar kimin diye? 
“Kızımın” dedi. Kızınız nerede? “Öldü” dedi. Damadı-
nız nerede? “O da kızımdan bir ay sonra öldü” dedi. 
Bu küçükler nenelerine kalmış. Kaldığı ev ancak 7 
m2dir. Ev, çöp ev olmuş. O haliyle hasta olmamaları 
mümkün değil. Teyze hasta zaten… Bizim gençler 
evi boşalttılar, boyadılar, ranza, yatak ve boş kalan 
az bir alana da kalın naylon sergi serdiler. Götür-
düğümüz erzakları teslim ettik. Çocuklar sevindi. 
Mahalleli, çocukların okuldan arkadaşları evdeki 
değişikliği görmeye geliyorlar. Hepsi 7 m2 olan ev 
için yapılanlar bize göre çok basit ama onlar için 
çok önemli bir durum. 

Teyze bize soruyor:  “Sizi buraya kim gönder-
di?” ‘Allah ve Resulü gönderdi’ teyze diyorum. “Bu 
yaptığınıza karşılık ben size ne yapabilirim? Ben 
size hiçbir şey veremem. Size kim bir şey verebi-
lir? Sizin mükâfatınızı Allah verecek.” diyor. Utanı-
yoruz. Yapılanlara bakıyoruz, bir de teyzenin duası-
na… Çok az bir işe, çok büyük bir dua…

RAMAZAN -  1439 /  2018
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KIŞ YARDIMLARIYLA 
MUHTAÇLAR ISINDI
İstanbul’da her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailele-

re ayni ve nakdi yardımlarda bulunan vakfımız, 2017 Aralık 
ayında başlattığı kış yardımlarını Şubat ayı itibariyle ta-
mamlayarak binlerce ailenin kış aylarındaki ısınma giderle-
rini bir nebze de olsa gidermeye çalıştı. 

Kış aylarına çaresiz giren, ısınabilecekleri sobaları, yaka-
cakları kömürleri ve üzerlerine alıp sarılabilecekleri batta-
niyeleri olmayan İstanbul ve Gebze civarında binlerce aile-
ye, toprak zemini kışın gelmesiyle birlikte çamura dönüşen 
ve yürümenin neredeyse imkânsız olduğu Suriye’nin İdlib, 
Azez kırsalındaki çadırlarda kalan savaş mağdurlarına kış 
yardımlarını ulaştırarak onların yaralarını sarmaya çalıştık. 

HÜDÂYİ  BÜLTENİ
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SURIYELI KARDEŞLERIMIZ 
BIZE ZIMMETLI

Dört yüz yıllık vakıf geleneğini temsil eden vak-
fımız, Suriyeli muhacir kardeşlerimize yönelik ha-
yata geçirdiği insani yardım ve eğitim projeleriyle 
sahada etkin bir şekilde hizmet veriyor. İs-
tanbul’da yerli aileler 
yanında Suriyeli aile-
lere de ayni ve nakdi 
yardımlar yanında 
eğitim hizmetleri de 
sunan vakfımız, Su-
riye krizinin başladığı 
tarihten bu yana Türkiye sınırına yakın İdlib, Azez, 
Cerablus, Bayırbucak, Kuzey Hama, Halep, Afrin ve 
Doğu Guta’ya yönelik de yüzlerce tır insani yardım 
malzemesi ulaştırdı.

Yaptığımız Yardımlar Neler?

Yardım ulaştırılan bölgelerde insani yardım ala-
nında faaliyet gösteren devlete ait kamu kurumları 
ve yerel Suriyeli derneklerle de işbirliği yapılarak 
gerçekleştirilen saha çalışmaları kapsamında 

vakfımızın insani yardım birimi ekipleri her hafta 
sonu bizzat bölgeye giderek yardımların koordi-
nasyonunu ve dağıtımını sağlıyor. 

Vakfımız, kontey-
nır kentlerde, çadır 
kamplarda ve kırsal 
bölgelerde yaşayan 
savaş mağdurlarına 
yönelik gıda kolileri, 

hijyen malzemeleri, 
soba, kömür, battaniye, ayakkabı, kıyafet ve çocuk-
lara oyuncak gibi farklı ayni yardım malzemelerini 
düzenli olarak ulaştırıyor. Sağlık taraması sonrası 
kan değeri düşük olan hastalara kesilen adak kur-
ban etlerini dağıtıyor. Saldırılar sonucu dul ve yetim 
kalmış ailelere nakdi yardımlar da yapan vakfımız 
bölgedeki camilerin halı vb. eksiklerini tamamlıyor, 
dini eğitim veren medrese ve Kur’an kursu öğrenci-

lerine ve hocalarına da eğitim deste-
ğinde bulunuyor.  

Muhtaçlar Bize Emanet

“Dünyanın her yerinde muh-
taçlar bize emanet” şuuruyla ma-

sum ve mazlumlara el uzatmayı en 
mühim varlık sebepleri arasında gören 

vakfımız, sınır ve gönül komşumuz 
Suriyeli muhacir kardeşlerimiz 
için yardım kampanyaları düzen-
lemeye ve bu vesileyle “SURİ-
YE” başlığıyla bağışçılarımızdan 
gelen yardımları mağdurların 
yaralarını sarmada kullanmaya 
önümüzdeki günlerde de devam 

edeceğiz. 

“SURIYE” YAZIP,  
4832’YE  

MESAJ GÖNDEREREK,  
15 TL BAĞIŞTA  
BULUNABILIRSINIZ. 

SURIYELI KARDEŞLERIMIZIN  

YARALARINI SARIYORUZ

Azez

Cerablus

Bayırbucak

İdlib

Kuzey Hama

Halep

Afrin

Doğu Guta
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MAĞDURLARIN VE MAZLUMLARIN 
SOFRASINDA BULUŞTUK
Adak Kurban Bağışlarınız Yerlerine Ulaşıyor

Üsküdar’da Hüdâyi Hazretleri’nin türbesinin de 
içinde yer aldığı merkezinde yurt içi adak kurban 
kesimlerini gerçekleştiren vakfımız, bağış sahiple-
rine kurbanını bizzat görerek veya vekâletle adak 
kurban bağışı hizmeti veriyor. Burada kesilen kur-
ban etlerinin bir kısmı aşevlerimizde, vakfımıza 
bağlı eğitim kurumlarımızdaki ve yurtlarımızdaki 
öğrencilerin yemeklerinde kullanılmakta, bir kısmı 
da İstanbul’da yardım yaptığımız ihtiyaç sahibi aile-
lere erzak paketleri yanında dağıtılarak değerlen-
dirilmektedir. 

Yurt dışında kesilmek üzere vekalet usulüyle 
vakfımıza bağışlanan adak kurbanlar ise insani 
yardım birimimiz tarafından projelendirilmeleri ya-
pılarak, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde Hüdâyi gö-
nüldaşlarının başında bulunduğu partner kuruluşlar 
aracılığıyla bizzat kesilmektedir. 

Bu kapsamda Aralık - Ocak – Şubat – Mart ayla-
rı içerisinde vakfımıza bağışlanan yaklaşık bin hisse 
kurban Yemen, Irak, Kamerun, Mali, Burkina Faso, 
Uganda, Fildişi Sahili, Tanzanya gibi ülkelerde kesi-
lerek ihtiyaç sahiplerine, dul, yetim ailelere, savaş 
mağdurlarına ve ilim taliplerine dağıtıldı.

HÜDÂYİ  BÜLTENİ
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FILIPINLER’DE  
ÂFETZEDELERIN YARDIMINA KOŞTUK
Vakfımız, yurt içinde ve yurt dışında deprem, sel, 

kuraklık, salgın hastalık gibi doğal felâketlerden ve 
iç savaş vb. siyasi krizlerin yaşandığı bölgelerdeki 
olağanüstü gelişmelerden etkilenenlerin barınma, 
gıda, hijyen ve tıbbi malzeme gibi acil ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek maksadıyla “Hüdâyî Acil Yardım” 
adıyla insani yardım çalışmaları yürütmektedir. 

Bu kapsamda vakfımız, Filipinler’in Mindanao 
Müslüman Özerk Bölgesinde 22 Aralık’ta meydana 
gelen ve yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 
binlerce evin yıkılıp medreselerin ve camilerin ha-
sar gördüğü tayfun felaketi sonrası afetzedelerin 
yaralarını sarmak için hemen harekete geçti. 

Bölgedeki partner kuruluşu TUFIFSA (Türkiye 

- Filipinler Dostluk ve Dayanışma Derneği) aracılı-
ğıyla ilk etapta kamplarda kalan yaklaşık 600 aile-
ye sıcak yemek temin eden vakfımız, ayrıca kırsal 
bölgelerde 2 bin aileye de gıda paketlerinin ulaştı-
rılmasını sağladı. 
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ARTIK TEMIZ SU IÇEBILECEKLER

İç savaş yorgunu Somali’de geçtiğimiz yıl 
tekrar yaşanan şiddetli kuraklık ve susuz-
luk sonrası yetersiz beslenme, kolera vb. 
sorunlar nedeniyle binlerce kişi hayatını 
kaybetmiş, yaklaşık 3 milyon kişi de 
köylerden şehir merkezlerine iç göçe 
mecbur kalmıştı. 

Somali’deki insani yardım 
projelerine 2011 yılında yaşa-
nan kuraklık sonrası ağırlık 
veren vakfımız, Ramazan, 
Kurban, gıda ve su kuyu-
su projeleriyle Somalili 
kardeşlerimizi yalnız 
bırakmıyor.  Geçtiğimiz 
yıl son 6 yılın en bü-
yük kuraklık felaketi-
ni yaşayan Somali’ye 
yönelik “Kuraklık (Doğu 
Afrika)” başlığıyla yardım 
kampanyası başlatan vak-
fımız, bizzat bölgeye giderek 

gıda yardımlarını dağıtmış, binlerce kişinin isti-
fade edeceği derin su kuyusu inşa etmek için 

de çalışmalarına başlamıştı.

Bugüne kadar 3 kuyuyu Somalilerin 
hizmetine sunan vakfımız, bölgedeki 

partner kuruluş Rayan Derneği aracı-
lığıyla Aralık ayının son haftasında 

inşaatını tamamladığı 4. su ku-
yusunun açılışını da Somali’nin 

Benadır bölgesinde gerçek-
leştirdi. Su kuyusu proje-

lerinde kullanılmak üzere 
havuz hesabımızda top-
lanan bağışlarla 84 bin 
dolar proje bedeliyle 
açılışını gerçekleştir-
diğimiz su kuyusundan 
birden fazla bölgede 

yaşayan yaklaşık 140 
bin kişi istifade etmeye 

başladı.

Somali’de 
140 bin kişinin 

istifade edeceği 
büyük su kuyusu 

açtık.
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GAZZE’DE YETIMLERIN SEVINCI
Yurt içinde ve yurt dışında vakfı-

mız tarafından yetimlere yönelik 
gıda, eğitim, barınma, nakdi yar-
dım, kıyafet dağıtımı vb. projeler 
hayata geçirilmektedir. Bu çalış-
malar kapsamında vakfımız ta-
rafından Filistin’de yetimlere 
yönelik bir proje daha hayata 
geçirildi. 

Filistin’deki partner kurulu-
şumuz Selam Derneği aracı-
lığıyla ambargo altındaki 
Gazze’de ekonomik sıkıntı-
lar yaşayan yaklaşık 400 ye-
tim aileye ayakkabı, battani-
ye ve kışlık elbise dağıtıldı.  

Yıl içerisinde Kudüs ve Gazze şehirlerin-
de gıda, aşevi, Ramazan ve kurban projeleri 

de gerçekleştiren vakfımız, imkânlar 
ölçüsünde Filistinli kardeşlerimizin 
yanında olmaya devam etmektedir.

Faaliyet gösterdiğimiz ülke-
lerde yetimlere yönelik gerçek-
leştirdiğimiz eğitim ve insani 

yardım projelerimize destek 
olmak isteyen bağışçıları-
mız, “Yetim” başlığıyla oluş-
turduğumuz bağış seçene-
ği aracılığıyla diledikleri 
miktarda yardımda bulu-
nabilmektedir.

GAZANFER AĞA MEDRESESI’NDE IFTAR 
İstanbul Unkapanı’nda bulunan Gazanfer Ağa 

Medresesi Eğitim ve Kültür Merkezi, İstanbul’da 
üniversite öğrencilerine yönelik çeşitli eğitim, sos-
yal ve kültürel imkânlar sunuyor. 

Yıl içinde birçok programın yapıldığı medre-
sede, Ramazan ayında da yerli ve yabancı uyruklu 
öğrencilere özel iftar sofraları açılıyor. Hayırsever-
lerin katkılarıyla gerçekleştirilen Ramazan sofrala-
rında, 2017 yılında 2 bin 850 öğrenci iftar yaptı. 

RAMAZAN -  1439 /  2018

19



AZERBAYCAN KARDEŞLIĞINE  
ÖRNEK ÇALIŞMA

Azerbaycan’da bulunan partner 
kuruluşumuz Gençliğe Yardım Fon-
du (Vakfı) - GYF, ihtiyaç sahiplerine, 
engelli, şehit, yetim ve dul ailelere 
yönelik Hüdâyi Vakfı’nın da des-
tekleriyle gerçekleştirdiği insani 
yardım, eğitim ve kültür hizmetleri 
ile Azerbaycan’ın maddi ve manevi kalkınmasına 
destek olmaya devam ediyor. 

Vakıf, eğitim alanındaki hizmetlerine bir yeni-
sini daha ekleyerek öğretmenlerin kişisel, mesleki 
ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 
programlar düzenleyen İGEDER (İstanbul Gönüllü 
Eğitimciler Derneği) aracılığıyla “Nasıl Öğrenelim, 
Nasıl Öğretelim” başlığıyla bir eğitim programı ger-
çekleştirdi.

İGEDER Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özkan ve 
Genel Sekreter Mehmed Esad Demirci’nin eğitimci 
olarak katıldığı Bakü’de yapılan programda Azer-

baycan’daki eğitim gönüllüleri ve 
yöneticilerinden oluşan 70 kişilik 
gruba “Yaşlara Göre Gelişim Özel-
likleri, Etkili Sınıf Yönetimi, İnsan 
Tanıma Teknikleri, Eğitimcinin Te-
mel Özellikleri, Etkili Ders Anlatım 
Teknikleri” başlıklarında atölye ve 

seminer çalışmaları yapıldı. 

Programın bitiminde söz alan Gençliğe Yardım 
Fondu Başkanı Ahmet Tecim, “İGEDER’e bu tür ça-
lışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Azerbay-
can’ın milli lideri Haydar Aliyev’in dediği gibi ‘Biz iki 
devlet bir milletiz.’ Bu tür çalışmalar Azerbeycan 
- Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik köprüleri-
nin daha fazla kuvvetlenmesine vesile olacaktır. Bu 
faaliyetlerin devamını temenni ediyorum.” şeklinde 
konuştu. Program katılımcılara belgelerin takdimi 
ve günün anısına karşılıklı plaket ve tablo hediye-
leşmesiyle sona erdi.
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AFRIKA’DA IMAM-HATIP MODELI
“Gana’nın En Iyi Islami Okulu” Olmaya Aday…

Hüdâyi gönüldaşları tarafından Gana’nın baş-
kenti Accra’da yaptırılan imam hatip okulumuz, 
2018-2019 eğitim-öğretim döneminde açılacak-
tır. Okulumuz, “önce insan, önce ahlâk” umdesiyle, 
İslam ahlâk ve maneviyatını merkeze alan, fenni 

ilimlerin yanı sıra İslami ilimleri de öğrencilerine 
vermeyi ilke edinmiş bir eğitim yuvası olacaktır.

Sınıfları etkileşimli tahtalar ve modern teknolo-
jiyle donatılan okulumuzda yaklaşık 200 öğrenciye 
yatılı okuma imkânı sağlanacak, toplamda ise 450 
öğrenci hizmet alabilecek.

Okulumuzda fen, sosyal bilimler ve muhase-
be dallarında eğitim-öğretim yapılacak olup, bu 
bölümlerdeki derslere ilaveten öğrencilerimize; 
Kur’ân-ı Kerim, Arapça, Temel İslami Bilgiler, Tefsir, 
Fıkıh ve İslam Tarihi gibi dini dersler de verilecektir.

Önümüzdeki yıl 120 öğrenci alınması planlanan 
okulumuz, profesyonel kadrosu ile Gana’nın en iyi 
İslami okulu olmaya adaydır. 

SUDANLI YETIMLERIN KUR’ÂN AŞKI
Sudan’da inşa edilen Nur-u Osmaniye Kur’an 

Kursu, Şubat 2018 itibariyle hizmet vermeye başla-
dı. Daha önce derme çatma barakada hafızlık yap-
maya çalışan yetim öğrenciler, artık yeni ve nezih 
bir ortamda eğitim öğretimlerine devam etmekte-
dir.  

50’si yatılı, 50’si gündüzlü olmak üzere toplam 
100 öğrenciye hizmet veren Kur’an kursu; yatak-
hane, yemekhane, mescit ve sınıflardan oluşan bir 
külliye şeklinde inşa edilmiştir.

Kur’an kursunda eğitim gören öğrencilerin, üç yıl 
içerisinde hafızlıklarını tamamlaması planlanmak-
tadır. Bununla birlikte, hadis, fıkıh, siyer, İslam ta-
rihi gibi temel İslami ilimler okutulmaktadır. Ayrıca 

çeşitli alanlarda okumalar ve kültürel etkinliklerle 
öğrencilerin çağın ve coğrafyanın gerekliliklerini bi-
len, geleceğe yön verecek, yetişmiş insan ihtiyacını 
karşılayacak bireyler olarak yetişmeleri hedeflen-
mektedir. 
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TÜRK OKULUNDAN  
KAMERUN BIRINCISI ÇIKTI

Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı partnerliğinde, kısa 
adı ACAMAS olan Kamerun Yardımlaşma ve Daya-
nışma Derneği’nin, Kayserili hayırseverlerin yardı-
mıyla yaptırdığı Kayseri-Maroua Kardeşlik Koleji 
mezunu Youssouf Mohamadou, Kamerun’daki tüm 
teknik ortaokul mezunu öğrencilerin girdiği, (Tür-
kiye’deki TEOG sınavı muâdili) CAP sınavında ülke 
birincisi oldu.

Henüz ilk mezunlarını vermesine rağmen bünye-
sinden ülke birincisi çıkaran Kayseri-Maroua Kar-
deşlik Koleji, bu vesile ile ülke gündeminde önemli 

bir yer teşkil etmeyi de başardı.

Ülke birinciliği elde etmenin mutluluğunu yaşa-
yan Youssouf Mohamadou, Kamerun Eğitim Baka-
nı’nın özel daveti ile katıldığı programda tebrik edil-
di ve devlet ricâli tarafından ödüllendirildi.

Bu başarıyı elde etmesinde okul idarecileri ve 
öğretmenlerinin çok büyük katkısı olduğunu dile 
getiren Youssouf Mohamadou, şu anda lise eğiti-
mine başkent Yaounde’de bulunan, yine aynı ku-
rumların bünyesindeki Adana-Yaounde Kardeşlik 
Koleji’nde devam ediyor. 
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GELECEK IÇIN EN VERIMLI BIRLIKTELIK
Anadolu’nun farklı illerinde eğitim hayatına 

devam eden üniversitelilerin oluşturduğu Hüdâyi 
Gençliği ve Hüdâyi Nesli, geleceğini ve ülkesindeki 
gelişmeleri dert edinen bir gençlik hareketidir.

Toplumumuzun ihtiyaç duyduğu ve kaht-ı rical 
olarak adlandırılan nitelikli ve işinde ehil adam ih-
tiyacına bir nebze olsun katkı sağlamak arzusuyla 
Hüdâyi Gençliği, İstanbul’da ve Anadolu’da buluş-
malar tertip etmektedir. Bu buluşmalarda;, manevi 
önderler ile sohbetler, iş hayatında başarılı kişiler 
ile tecrübe paylaşımları, akademisyenler ile lisans 
sonrası eğitim planlamaları, kişisel gelişim uzman-
ları ve psikologlar ile eğitim seminerleri,  özgüven-
lerini arttıracak okumalar, araştırmalar ve şehir 

gezileri yapılmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında 
öğrencilerle son üç ay içerisinde dört buluşma ger-
çekleştirildi.

GÖNLÜ ŞIIRLE ATAN GENÇLER VAR!
Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı ortaöğretim yurtla-

rı öğrencileri Şiir Okuma Yarışması ile ecdadın şiir 
mirasını yad etti.

Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Destanı’nda 
kaleme aldığı satırlarda garbın canavar yüzüne ta-
nıklık ederken, Necip Fazıl’ın Sakarya Türküsü’nde 
bir başka hakikate şahitlik ettiler. Sezai Karakoç ile 
Sürgün Ülke’yi tasavvur ederken, Üstad Necip Fa-
zıl’ın İstanbul’unda Osmanlı’nın izlerini aradılar.

Dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini tak-
dim eden Hüdâyi Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Ali 
Can, “Biz bir bütünün parçasıyız, yani bir medeniye-
te aidiz. Şiir yazmak veya okumak , bu medeniyeti 
açıklamak için değil, benimsediğimizi göstermek 
için yapılır. Öğrencilerimiz okudukları şiirlerle be-
nimsedikleri değerleri göstermişlerdir.” dedi.
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HÜDÂYI YAZ PROGRAMLARI
Üniversitelilere Özel Yaz Kampı

İslami ilimlerde temel dersler; Kur’an-ı Kerim, 
hadis, Arapça, akaid ile birlikte alanında uzman eği-
timci ve akademisyenlerin ders vereceği yaz prog-
ramına üniversiteli öğrencilerimizi davet ediyoruz. 
İlahiyat fakültesinde okuyan öğrencilerimize yöne-
lik ilahiyat yaz kampı ve farklı branşlarda lisans eği-
timlerine devam eden öğrenciler için ise Hünerli Yaz 
Kampı programı olacaktır. Program 02 Temmuz - 03 
Ağustos 2018 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak.

Başvuru Tarihi: 15 Mayıs - 01 Haziran 2018 
İrtibat: www.huner.org.tr 
0216 428 39 60 / 234 (Dahili)

Hedef İstanbul Programı

9. sınıfa geçen ve İstanbul’da LGS puanıyla öğ-
renci alan okullarda lise eğitimi almak isteyen öğ-
rencilere yönelik, okul ve barınma imkânlarının ta-
nıtılacağı 1 haftalık programa davetlisiniz. Program 
09 Temmuz  - 14 Temmuz 2018 ve 16 Temmuz - 21 
Temmuz 2018 tarihlerinde olacak.

Başvuru Tarihi: 25 Haziran - 08 Temmuz 2018
İrtibat: 0216 428 39 60 /243 (Dahili)

Hafızlık Çalışması Aday Belirleme 
Programı

4. sınıftan 5. sınıfa geçen ve imam hatip ortao-
kuluyla birlikte hafızlık programına kayıt yaptır-
mak isteyen öğrencilerin 2 haftalık deneme eğitimi 
programı başlıyor. Program 25 Haziran - 06 Tem-
muz 2018 ve 09 Temmuz - 20 Temmuz 2018 tarihleri 
arasında İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Başvuru Tarihi: 15 Nisan - 05 Haziran 2018 
İrtibat: 0216 561 17 46

Lise Yaz Okulu Program Detayları 

Liseli gençlerin İstanbul’da yaz tatillerini dolu 
dolu değerlendirebilecekleri yaz kampı başlıyor. 
Gençlerin dini ve ahlaki değerleri sosyal ve kültürel 
faaliyetlerle sıkılmadan öğrenebilecekleri program-
da inançtan ahlaka, spordan sanata, geziden kültüre 
ve doğa kampına kadar birçok fırsat sizi bekliyor. 

“Payitaht Lise Yaz Kampı” adıyla toplamda 7 
günden oluşan lise kampı 25 Haziran - 22 Temmuz 
arasındaki 4 farklı tarihte, 80 kişilik 4 farklı lise gru-
bunun katılımı ile icra edilecektir.

Başvuru:  www.lider.org.tr
İrtibat:  0216 632 01 38 

Lider Eğitim Yaz Okulları Başlıyor!

Lider Eğitim Derneği tarafından hazırlanan yaz 
okulu programlarına 8-13 yaş arasındaki (ilkokul ve 
ortaokul) erkek öğrenciler katılabilmekte ve servis 
imkânı bulunmaktadır. Kur’ân-ı Kerîm, ibâdet, Si-
yer-i Nebî ve değerler eğitimi derslerinin yanı sıra 
sosyal ve kültürel etkinlikler de programın önemli 
bir boyutunu oluşturuyor. İyilik faaliyetleri, izcilik, 
tiyatro, gezi, havuz, futbol, go-kart gibi etkinlikler-
de düzenlenecektir.

İstanbul’da Başakşehir, Üsküdar, Ümraniye, Ata-
şehir, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Pendik ilçelerinde 
toplam 12 farklı merkezde 6 hafta sürecek program 
25 Haziran - 03 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Başvuru: www.lider.org.tr
İrtibat: 0216 632 01 38

HÜDÂYİ  BÜLTENİ

24



Alemdağ Kur’ân Kursu Yaz Programı

5., 6., 7. ve 8. sınıfı bitiren gençlerin yaz tatille-
rini daha verimli programla değerlendirebilecekleri 
Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimi alabilecekleri 
7 haftalık bir program düzenliyoruz. 18 - 25 Haziran 
ve 3 Ağustos tarihleri arasında başlayacak progra-
mımız, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın başlangıç tarihi 
açıklamasına göre değişiklik gösterebilir.

Başvuru Tarihi: 02 Mayıs - 18 Mayıs 2018
İrtibat: 0216 312 17 17 / 0216 312 15 60

Yeni Nesil Şehbal ile Gelecek*

İlkokul, ortaokul ve lise gençlerine yönelik de-
ğerler eğitimi, alternatif eğitim programları ve 
atölye faaliyetlerinin bulunduğu yaz okulu progra-
mı, Şehbal Kültür ve Gençlik Merkezleri’nde yapı-
lacaktır. Eğitim tarihlerimiz 18 Haziran - 3 Ağustos 
arasındadır. 

Facebook: zarafetkulturmerkezi
İrtibat: 0544-218-00-41 / 0216 325 22 20

Fasl-ı Bahar Kız Kur’an Kursu 
Yaz Kampı*

Ortaokul, lise ve üniversitede tahsil gören Türk 
öğrenciler; İngilizce, Fransızca ya da Arapça ko-
nuşmakta olan yabancı uyruklu öğrenciler; Braille 
alfabesiyle Kur’ân öğrenmek isteyen görme engelli 
öğrenciler ve 2018-2019 eğitim yılında imam hatip 
ortaokuluna kayıt yaptırıp hafızlık yapmak isteyen 
4. sınıf mezunu öğrencileri için kaçırılmayacak yaz 
kursu başlıyor.

İslami ilimler, hafızlık ve kültür-sanat dersleri-
nin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerle dona-
tılan yaz programlarına tüm öğrencileri bekliyoruz. 
Program İstanbul’da 18 Haziran - 17 Ağustos tarihle-
ri arasında gerçekleştirilecektir.

Başvuru Tarihi: 1 - 15 Mayıs 2018 
İrtibat: 0216 561 76 44

Üniversiteli Gençlere Özel Yaz Okulu*

Üniversite eğitimine devam eden veya üniver-
siteden mezun olan gençlere yönelik Yaz Okulu 
programı başlıyor. Programda dini tekamül dersle-
ri, sosyal sorumluluk projeleri, atölye faaliyetleri ile 
yaz tatilini değerlendirmek isteyen gençleri okulu-
muza bekliyoruz. Üniversiteli gençlere yönelik Yaz 
Okulu 23 Temmuz - 10Ağustos tarihleri arasında 
İstanbul’dadır.

Facebook: zarafetkulturmerkezi
İrtibat: 0544-218-00-41 / 0216 325 22 20

Gençlik Heyecanına Zarafet ile Yön Ver*

Zarafet Eğitim Danışma ve Kültür Merkezi ile 
yazına değer katmak isteyen liseli gençleri Zarafet 
Yaz Okulu’na davet ediyoruz. Değerler eğitimi, sos-
yal kültürel faaliyetler, atölyeler ve hobi faaliyetleri 
ile dopdolu bir eğitim programıyla liseli gençleri ge-
leceğe hazırlıyoruz. Yaz Okulu 25 Haziran - 20 Tem-
muz tarihleri arasındadır. 

Facebook: zarafetkulturmerkezi
İrtibat: 0544 218 00 41 / 0216 325 22 20

Hatice Hatun Kız Kur’an Kursu  
Yaz Kampı* 

İslam kültürü ve ahlaki değerlerinin anlatıldığı 
seminerler, tarih ve kültür gezileri ile bilgilendirme, 
yarışma ve el sanatları ile zenginleştirilen kampımı-
za Avrupalı öğrencilerimizi davet ediyoruz. Kampı-
mız 18 Haziran - 17 Ağustos 2018 tarihleri arasında 
İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Başvuru Tarihi: 1 - 15 Mayıs 2018
İrtibat: 0216 561 76 44

Not: *Kızlara yöneliktir.
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MESNEVI OKUYUN IÇINIZ FERAHLASIN!
Aziz Mahmud Hüdâyî Vakfı Kültür Ünitesi ve 

İSTAM’ın (İstanbul Tassavvuf Araştırmaları Mer-
kezi) tertip ettiği “Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî 
Paneli” Mevlânâ’nın 744. vuslat yıldönümü (Şeb-i 
Arus) vesilesiyle 16 Aralık 2017 Cumartesi günü 
Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’n-
de düzenlendi.

Panelde konuşan Osman Nuri Topbaş Ho-
caefendi, imam-hatip lisesinde öğrenciyken 
kendisine Mevlânâ sevgisi aşılayan öğretmeni 
Abdulkadir Keçecioğlu’ndan (Yaman Dede) hatı-
ralar anlattı: “Önceleri Hristiyan, sonradan Mes-
nevi’deki beyitlerin kıvılcımıyla İslam’la şerefle-
nen Yaman Dede, bağrı yanık, Resulullah (s.a.v.) 
aşığı bir kimseydi. Derslerde Mesnevi’yi tahtaya 
yazarken hem ağlardı hem de şerh ederdi. Biz 
çocuktuk, “ağlayacak ne var bunda?” derdik. Ho-
ca’nın şuuraltına muhabbetin ihlası, inikâsı o ka-
dar yerleşmiş olacak ki sonra sonra bunu çok iyi 
anladık. “Hocam siz niçin bu kadar Mesnevi’den 
bahsediyorsunuz?” diye sorduğumuzda, “Mev-
lânâ benim elimden tuttu, Efendimiz’in (s.a.v.) ka-
pısına götürdü.” derdi.

Rahmetli validesinin çocukken kendisine Mes-
nevi hikâyelerini anlattığını ifade eden Osman 
Nuri Topbaş Hocaefendi, zaman zaman vâlidesinin 
“oğlum bu hikâyelerden bana oku da içim ferah-
lasın” diye söylediğini aktararak sözlerine şöyle 
devam etti: Yahya Kemal’e soruyorlar “Osmanlı 
nasıl Viyana’ya kadar gitti?” Diyor ki “yemek için 
bulgur pilavını yedi, ruhaniyeti için Mesnevi oku-
du.” Yani, Mesnevi halkın manevi dokusuna girmiş 
oluyordu. Eskiden camilerde üç kitap okunurdu: 
Buhari Şerif, Mesnevi Şerif ve Şifa-i Şerif.

Panelin devamında Mevlânâ Celaleddin-i 
Rûmi Hazretleri’nin dâvet metodunu konu alan 
Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Mevlana Hazret-
leri’nin eserlerini, izlediği yol ve üslubu hakkında 
konuştu. Prof. Dr. İrfan Gündüz, Mevlânâ Hazret-
leri’nin Kur’an ve sünnete bağlılığını, hayatında ki 
öneminden bahsetti. Mevlânâ Hazretleri’nin edep 
anlayışını Prof. Dr. Sâfi Arpaguş, Hz. Mevlânâ’nın 
hayatı ve eserlerini Prof. Dr. Necdet Tosun anlattı.

Not: Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî Paneli’ni İLAM TV 
Youtube hesabından izleyebilirsiniz.
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GENÇLERIN KIYMETLI DERDI 

KUDÜS
Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı Ortaöğretim Yurtla-

rı’nda kalan öğrenciler “Her Secde Bir Kudüs” prog-
ramı ile Kudüs sevdalısı yüzlerce öğrenciyi bir araya 
getirdi. 

Program açılışı Üsküdar Valide-i Cedid Camii 
İmam-Hatibi Hafız Kerim Öztürk’ün Kur’an-ı Kerim 
tilaveti ile yapıldı. “Kudüs’e sahip çıkmak” denilince 
aklımıza gelen Üstad Nuri Pakdil, video yoluyla tüm 
salona hitaben, böyle bir programın düşünülmesin-
den duyduğu memnuniyeti ve selamlarını iletti. 

Vakfımız Yurtiçi Eğitim Hizmetleri Genel Müdü-
rü Adem Ergül, Kudüs mirasını korumak için bizlere 
düşen önemli vazifelere vurgu yaparak şunları ifade 
etti: “Kudüs bize Hakk’ın kutsal emanetidir. Yüreğin-
de iman olan herkesin böyle bir sevdayı taşıması 
zaruridir. Kudüs gibi önemli bir hususta vak-
fımızın yurtlarında kalan gençlerimizin 
böyle güzel bir program düzenle-
meleri bizleri ziyadesiyle mem-
nun etmiştir. Böyle bir nesle 
hizmet etmeyi kendimiz için 
bir şeref olarak görüyoruz. 

Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı kurulduğu ilk günden 
beri kurucuları ve çalışanlarıyla böyle bir neslin ye-
tişmesi için gayret göstermiştir.” 

Öğrencilerin davetine iştirak eden İHH Vakfı 
Genel Başkanı Bülent Yıldırım, konuşmasında tec-
rübe ve tavsiyelerini paylaşarak şöyle dedi: “Sizler 
bizim gücümüz ve hızımızsınız. Bu genç yaşta bizleri 
yalnız bırakmadığınız, böyle kıymetli konuları dert 
edindiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Siz-
lerden bir söz almak istiyoruz. Bir Hz. Ömer gibi bir 
Selahaddin gibi Kudüs’te özgürce namaz kılmak için 
mücadele edeceksiniz!” 

Sonrasında sahnede Grup Yürüyüş ekibi söyle-
dikleri ezgi ve marşlarıyla ayrı bir coşku ve heyeca-

na vesile oldu. Tertip komitesi, programa katılan 
arkadaşlara sürpriz yaparak çekişilişle üç öğ-

renciye Kudüs, bir öğrenciye de umre 
seyahati hediye etti. Program, 

Osman Süngü hocanın yaptığı 
hatim duası ile nihayete erdi. 

RAMAZAN -  1439 /  2018
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HÜDÂYI VAKFI’NIN  
MISAFIR ÖĞRENCILERI

Vakfımız bünyesinde yurtdışından ülkemize gelen, 76’sı Istanbul’da 
olmak üzere Türkiye’nin 32 farklı ilinde eğitimini sürdüren toplam 183 

misafir öğrenci bulunmaktadır.

Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı’nın misafir öğrenci-
lere yönelik hizmetleri 1993 yılında Azerbaycan’dan 
gelen ilk misafir talebeleri ile başlamıştır. Zamanla 
dünyanın dört bir yanına dağılan bu hizmetin çoğal-
masıyla onlarla yakından ilgilenmek amacıyla Mi-
safir Öğrenci Birimi kurulması icap etmiştir. Şu an 
da Misafir Öğrenci Birimi bünyesinde 29 ülkeden 
gelip Türkiye’nin 32 farklı ilinde eğitimini sürdüren 
ve 76’sı İstanbul’da olmak üzere toplam 183 misafir 
öğrenci bulunmaktadır.

Misafir Öğrenci Birimi’nin amacı öğrencilerle 
Türkiye’ye ilk geldikleri andan itibaren sıcak bir 
temas ve ilgi kurarak ilgilenmek, onların eğitimleri 
süresince okul ve diğer gerekli masraflarını karşı-
lamak ve her türlü iaşe ve ibadet ihtiyaçlarını takip 
etmektir. Bu görevler, birimin İstanbul’da hâlihazır-
daki 50 öğrenci kapasiteli, Dersaadet Libadiye Mi-
safir Öğrenci Yurdu’nda yürütülmekte olup gerekti-
ğinde öğrencilerin okuduğu diğer şehirlere de gidip 

öğrencilere destek sağlanmaktadır.

Günümüzde İslam coğrafyasının en temel ve 
ortak sorunu hiç şüphesiz yetişmiş insan eksiğidir. 
Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı da misafir öğrencileri 
yetiştirmekle bu ihtiyacı bir nebze de olsa gidere-
bilmeyi ve İslam’ın yeniden dirilişine katkı sağlama-
yı  amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Misafir 
Öğrenci Birimi de öğrencilerin Türkiye’de bulunduk-
ları süre boyunca en verimli şekilde değerlendirme-
leri için rehberlikten eğitime kadar birçok faaliyet 
yürütmektedir.

Öğrencilerin okulda gördükleri eğitimin yanın-
da ek olarak İslami ilimler alanında dersler, süreli 
eğitimler, Kuran-ı Kerim eğitimi, İslami eser oku-
maları, dönem arası ve dönem sonu eğitim kampla-
rı, aylık seminerler ve şehir gezileri gibi faaliyetler 
düzenlemektedir. Ayrıca birimin girişimiyle yüksek 
lisans ve doktora öğrencilerinin proje ve tezlerinde 
danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

HÜDÂYİ  BÜLTENİ
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LISELI GENÇLER  
PEYGAMBERIMIZ’INj IZINDE

İstanbul’da Hüdâyi Fatihan Ortaöğrenim Yurt-
ları’nda kalan 250 liseli genç, yarıyıl tatillerinin bir 
haftasından fedakârlık yaparak, sosyal-kültürel 
faaliyetlerle zenginleştirilmiş “Siyer-i Nebi” okuma 
programına katıldılar.

Türkiye’nin muhtelif şehirlerinde de organize 
edilen programlarda, Prof. Dr. Ahmet Lütfi Kazan-
cı’nın Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) hayatını anlat-

tığı “Saadet Devri” serisi okundu. Öğrencilerimiz, 
kitap okumanın yanı sıra bulundukları şehirlerin 
tarihi ve kültürel zenginlikleri gezip görme imkânı 
buldular.

Kampa katılan öğrenciler, Peygamber Efendi-
miz’in (s.a.v.) hayatını ve yaşadığı dönemi kapsamlı 
bir kaynaktan okumanın kendilerinde ayrı bir heye-
can oluşturduğunu dile getirdiler.

RAMAZAN -  1439 /  2018
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“SOSYAL MEDYA”  
DAHA KAPSAYICI 
HALE GELDI

Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı’nın Kadıköy’de bu-
lunan Dersaadet Avrasya Yurdu, mart ayında Ha-
bertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş’i misafir etti. 
“Dördüncü Kuvvet Medya” başlığında konferans 
veren Veyis Ateş konuyla ilgili şunları ifade etti.

“Ülkemizde kullanılmakta olan kuvvetler ayrılı-
ğı ilkesine dayalı devlet yönetim modelinde; yasa-
ma, yürütme ve yargı kurumları, demokratik devlet 
yapısını koruyan ilk üç güç olarak kabul edilir. Za-
manla önemi daha da anlaşılmış olan “medya” ise 
gayri resmi olarak, bu üçünden sonra gelen “dör-
düncü kuvvet” olarak tanımlanmıştır.

Günümüzde geleneksel medya araçlarının geri 
planda kalmasıyla “sosyal medya” daha kapsayıcı 
hale gelmiştir. Sosyal medya üzerinden birçok in-
san, büyük kamu kuruluşları ve şirketler tarafından 

muhatap alınmakta ve geleneksel medya araçla-
rından farklı bir iletişim modeli ortaya çıkmaktadır. 
Gazetelerde atılan manşetler henüz okuyucuyla 
buluşmadan sosyal medya tarafından tüketilmek-
tedir. Tüm bunlar toplumumuzu daha önceki za-
manlarda alışık olmadığı bir hıza itmekte, insanları 
tahammülsüz hale getirmektedir. Artık analizler ve 
yorumlar okumak veya 5 dakikayı aşan videolar iz-
lemek muhatabın sabrını zorlamaktadır.”

DÖRDÜNCÜ
KUVVET 
MEDYA

HÜDÂYİ  BÜLTENİ
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LIDER EĞITIM MOTIVASYON KAMPLARI
Öğrencilerle Siyer-i Nebi Kampı

İlköğretim 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik 
gerçekleştirilen Siyer-i Nebi Kampı programında 
Resulullah Efendimiz’in (s.a.v.) hayatından örnekler 
ışığında onun güzel ahlakı işlendi.

Sosyal faaliyetler, kitap okuma programları, 
salon oyunları, turnuvalar ve siyer-i nebi bilgi yarış-
maları yapıldı. Sevr Mağarası’nın maketi yapıldı ve 
maket içerisinde öğrencilere ibadet etme imkânı 
sunuldu.

Gençleri Geliştiren Programlar
 Öğrencilerin tatil dönemini daha verimli geçir-

meleri için Kayseri, İzmit, Edirne ve İstanbul’da ol-
mak üzere beş kamp programı gerçekleştirildi.

 Kamplarda kitap okuma ve tahlil programları, 
soru çözüm etütleri, film okumaları, seminerler, 
tanışma oyunları, tarih ve kültür gezileri gibi kişisel 
gelişimlerine yönelik etkinlikler yapıldı. Öğrenciler, 
bulundukları şehirdeki önemli şahsiyetlerle bir ara-
ya gelerek hasbihal yaptılar.

SÂMI EFENDI HAZRETLERI YÂD EDILDI
Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı, Hüdâyi 

Gençlik, Eğitim ve Kültür Hizmetleri 
ve Kültür Ünitesi tarafından tertip 
edilen Mahmud Sami Ramaza-
noğlu Hazretleri’ni anma prog-
ramı, 12 Şubat 2018 Pazartesi 
günü, Üsküdar Küçük Çamlıca’da 
bulunan İlmi Araştırmalar Merkezi 
(İLAM) Çilehane Cami’sinde akşam 

ve yatsı namazı arasında gerçekleşti-
rildi.

Akşam namazının ardından 
Muhterem Osman Nuri Topbaş 
Hocaefendi’nin Sami Efendi Haz-
retleri’ne dair hatıralarını anlattı-

ğı program Kur’an-ı Kerim tilaveti 
ve hatim duası ile nihayete erdi.

RAMAZAN -  1439 /  2018

31




