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Muhterem Hüdâyi Dostları,
Hüdâyi Vakfı olarak esas gâyemiz “yoksulluk ve cehâletle mücâdeledir…” Bu şiar ile, her türlü “insanî yardım”,
“ilmî ve irfânî eğitim” alanında hizmet vermekteyiz. Zîra bildiğiniz üzere “Hâkim milletler ile mahkûm
milletler arasındaki fark bir avuç yetişmiş insandır.” Bu dâvâ bilinciyle hizmet edecek yetişmiş insan ihtiyacını
karşılamak için de bazı ilmî-sosyal ve kültürel faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz. Vakıf senedimiz çerçevesinde
kongre ve sempozyumlar tertib etmekteyiz.
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Vakıfbank

: TR17 0001 5001 5800 7284 9624 09

Ptt Bank

: 573 47 26 / ÜSKÜDAR ŞB.

BANKA HESAP (IBAN) NUMARASI (€)
KT Bank AG
Swift

: DE57502345003415410001
: KTAGDEFFXXX

Zira bu gibi kimselerin yanlış ve nefsanî uygulamalarıyla hak ile batıl karışmış, cemaat-tarîkat-hizmet
kavramları kirletilmiştir. Bir silsileye bağlı olmayan, kökü/geleneği bulunmayan, içinde bid’at ve hurâfelerin
savrulduğu cemaat ve grupları esas alarak, yanlışlıkları bütün tasavvuf erbâbına mâl etmek de ayrı bir
hezeyandır.
Hâlbuki Nakşîlik, Kādirîlik, Mevlevîlik gibi ahlâk okulları, sadece Anadolu’ya değil, Orta Asya’dan Hindistan’a,
Afrika’ya kadar toplumları aydınlatan birer irşad vesîlesi olmuştur. Bu âriflerimizin rehberliğinde Arap, Hint,
Kürt, Türk ve daha nice unsurlar birbirleriyle kardeşleşmiş, keyfiyetli bir ümmet mozaiği oluşmuş ve özellikle
Anadolu toprakları bize bir emânet olarak bırakılmıştır.
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Din, iman, vatan, millet ve ümmetin zararına olan şer odaklarına karşı en büyük millî mücâdeleyi de yine bu
yolun büyükleri ve yetiştirdiği gönül erleri vermiştir. Üstelik bu mücâdelelerinin karşılığında da ne devletten
ne milletten bir ücret, makam ve hatta teşekkür dahi beklememişlerdir.

Bizim yolumuz Muhammedî’dir, derdimiz ümmetin birliği, maslahatıdır. “Allah’a giden yollar ise nefesler
adedince çoktur.” Nakşibendîlik de bu yolun can damarlarından biridir.

Albaraka Türk : TR94 0020 3000 3500 0181 0000 32
: TR88 0020 5000 0010 0126 1000 03

İslâm dünyasının ve Anadolu irfânının mayası olan büyük mutasavvıfların bu tür ekinliklerle anmaktaki
maksadımız, “tasavvuf konusunda hak ile bâtılı tefrik etmek”tir. Bu hususta Hasan Harakāni Hazretleri diyor
ki “İki kişinin dinde çıkardığı fitneyi şeytan bile çıkaramaz. Bunlar câhil sofu ve muhteris âlimdir.” Günümüzde
bunun tecellîlerini müşâhede etmekteyiz.

Anadolu ve Orta Asya’ya İslâm’ı güzel ahlâk ile ikram eden bu Hak dostlarını tanımak ve tanıtmak, günümüzün
materyalist ve pragmatist dünyasında en elzem bir vazîfe hâline gelmiştir.

BANKA HESAP (IBAN) NUMARALARI (TL)
Kuveyt Türk

Bu sempozyumların ilki “Aziz Mahmûd Hüdâyi Sempozyumu” idi, sonra “Uluslararası İmâmı Rabbânî
Sempozyumu”nu yaptık, şimdi de “Uluslararası Bahâeddin Nakşibend ve Nakşibendîlik Sempozyumu”nu
gerçekleştirmiş bulunmaktayız. İnşâallah önümüzdeki yıllarda da Abdülkādir Geylânî, Hazret-i Mevlânâ, Hoca
Ahmed Yesevî, Hâlidi Bağdâdî, Hacı Bayrâm-ı Velî ve Yunus Emre gibi Hak dostları ile sempozyumlara devam
etmek niyetindeyiz.

Bu sebeple, Şâhı Nakşibend ve terbiye yolunu anlamayı önemsiyoruz…
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HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER: ŞÂH-I NAKŞİBEND
OSMAN NURİ TOPBAŞ
NAKŞİBENDÎLİK’TE EĞİTİMİN
İLK KURALI: ŞEFKAT · NECDET TOSUN
ULUSLARARASI NAKŞİBENDÎLİK SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ
HÜDÂYİ’DEN HABERLER

Hoca Bahâeddin Nakşibend hazretleri ne yaptı? Gönüllere Allah ve Rasûlünün sevgisini yerleştirdi; medrese
ile tekkeyi yakınlaştırdı; bid’at ve hurâfelerle mücâdele etti; fakirleri, yoksulları ve yetimleri doyurdu;
hayvanattan-cemâdâta, canlı-cansız her varlığa hizmet etti.
Kendisinden sonra da sevenleri ile devam eden bu tasavvuf ve mâneviyat yolu, Hindistan’dan Balkanlar’a,
Yemen’den Kafkaslar’a kadar geniş bir coğrafyada yayıldı.
İslâm’ın diyar diyar tebliğ ve irşadından, nice İslâm toplumlarındaki millî mücâdelelere destek olmaya ve
hatta aşiret ihtilâflarını gidermeye varıncaya kadar çok geniş bir sahada tesirleri olmuş ve olmaya da devam
etmektedir.
“Hakk dostlarının anıldığı meclislere Rahmeti ilâhiye iner.” fehvâsınca bültenimizin hayırlara vesîle olmasını
temennî ediyorum…
AHMED HAMDİ TOPBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
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HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER
ŞÂH-I NAKŞİBEND
OSMAN NURİ TOPBAŞ
Şâh-ı Nakşibend Hazretleri, Allah
yolunda çağlayanlar misâli coşkun
olan heyecan, azim ve gayretini
daha da kuvvetlendiren bir ibret
tablosunu şöyle naklediyor:
“Bir gün yolumda giderken, bir kumarhanenin önünden geçiyordum.
İçeride bir topluluğun, çok hırslı bir
şekilde kumar oynamakta olduklarını gördüm. Hele içlerinden ikisi,
kendilerini oyuna öyle kaptırmışlardı ki, hiçbir şeyin farkında değillerdi. Maddî-mânevî bütün güç ve varlıklarıyla kumara dalmışlar, sanki
kumarın nefsânî lezzetinden sarhoş
olmuş, kendilerinden geçmişlerdi.
Böylece ikisi, aralarında aldılar verdiler. Bir müddet sonra onlardan biri
mağlup oldu, ütüldü. Kaybettikçe
kaybetti. Varını yoğunu ortaya koydu. Neticede dünyalık olarak nesi
varsa, rakibi hepsini elinden aldı.
Düşmüş olduğu o perişan hâle rağmen kumarbaz, ısrarla ve büyük
bir gayretle oyunu sürdürüyordu.
Yenildikçe de hırsı artıyordu. Bir
ara, kendisini hep yenen rakibine
dedi ki “Bana bak! Malımı ve bütün
servetimi değil, bu oyun için başımı bile vereceğimi bilsem, yine de
oynamaktan vazgeçmem! Hayatım
pahasına da olsa oynayacağım. Öyle
ki, benim düştüğüm bu perişan hâle
sen düşeceksin!”
Kumarbazın, kumarda her şeyinden,
hattâ canından bile vazgeçebilecek
derecedeki ısrar, kararlılık, hırs ve
irâde kuvvetini görünce, bana da
apayrı bir şevk ve gayret hâli geldi.
Bu musîbet tablosundan ibret alarak
kendi kendime düşündüm:

Bir kumarbaz, bâtıl bir işte bile her
şeyinden vazgeçecek kadar ısrarlı,
hırslı ve kararlı davranırken, ben
Hak yolunda nasıl bir azim, gayret
ve fedâkârlık içinde olmalıyım? O
günden beri Hak yolunu takip etmekteki azim ve isteğim daha da
arttı. Hamd olsun Rabbime, her geçen gün de artmaktadır.” (Bk. Ekrem
Sağıroğlu, Şâh-ı Nakşibend, İstanbul:
Yasin Yayınevi, 2001, s. 99-100.)
Görüldüğü üzere o Hak dostu, şâhid
olduğu müsbet veya menfî her manzaranın ibret ve hikmet dersini okuyabilecek bir gönül gözüne ve ruh
hassâsiyetine sahipti.
Zira Şeyh Sâdî Hazretleri’nin buyurduğu gibi “Akıllı insan, şaka ve
masaldan bile hikmet dersi çıkarır.
Gâfile ise hikmetli sözlerden yüz
bâb okusan, ona masal gelir.”
Demek ki bu kalbî kıvâma ulaşılınca; bir edepsizden bile edep öğrenilebilir, müflis bir kumarbazın hâlinden bile Hakkʼa vuslat yolunda
elzem olan, azim, sebat ve irâdeye
dâir büyük dersler çıkarılabilir.
Hakîkaten çok ibretlidir ki, boş
hülyâlar ve gelgeç sevdâlar uğruna
nice insan, rahatından, malından,
sağlığından, hattâ canından olmayı
göze almakta iken; günümüzün Ebû
Cehilleri bâtıl dâvâlarını sürdürmek
için canhıraş bir gayret ve fedâkârlık gösterirken; hak ve hakîkat bir
dâvânın mensupları olan bizler,
gayret-i dîniyyemizin seviyesini
nasıl kâfî görebiliriz? Bu husustaki
vicdan muhâsebesinden nasıl yüz
aklığıyla çıkabiliriz?
İşte her müʼminin kendi içinde çöz-

mesi gereken bu gibi çetin sualler;
büyük bir aşk, vecd ve iştiyakla,
gece-gündüz demeden, bezginlik
ve yorgunluk nedir bilmeden, Allah
yolunda gayret, himmet ve hizmeti
zarûrî kılmaktadır.
Hakkʼa vâsıl olan yüksek şahsiyetler, dâimâ Hakk’a hizmet yolunda
fedakârca yürüyerek menzillerine
ermişlerdir. Nitekim Şâh-ı Nakşibend Hazretleriʼnin yürüdüğü mânevî yolun daha ilk adımlarından
itibâren bu gayret ve hizmetlerin
şâheser numûnelerini görmekteyiz.
⁕⁕⁕
Üstâdı Emir Külâl Hazretleri, derûnundaki nefsânî temâyüllerin ıslâhı ve rûhânî istîdatların inkişâfı
için ona garipleri, kimsesizleri arayıp bulmasını, hasta ve muzdarip
insanlara, hattâ yaralı hayvanlara
hizmet etmesini, insanların geçeceği yolları temizlemesini emir buyurmuştu. Bunları kemâl-i edeple
ve samimî bir gayretle îfâ edince de
gönlünde müstesnâ ufukların açıldığını müşâhede etmişti.
Zira mânevî olgunluk yolunda mesâfe alabilmek, sadece kitap okumak
veya sohbet dinlemekle değil, okuyup dinlediklerinden kendine âdeta
bir reçete çıkarıp onun gerektirdiği
istikāmette yaşamak ve Allah için
hizmet etmekle mümkündür. Gönüllerin ilâhî sır ve hikmetlere âşinâ olabilmesi, bu nevî gayretlere bağlıdır.
İşte Şâh-ı Nakşibend Hazretleri de, aldığı mânevî terbiye neticesinde, nefsine “hiçlik” ve “yokluk” tâcını taktıktan sonra asıl gönül feyzine, mânevî
keşif ve fütûhâta nâil olmuştur.

Şâh-ı Nakşibend Hazretleri buyurur “Hak Teâlâʼnın inâyetiyle, kendi
hatalarını görerek temizlenme gayreti içinde olan ve nefsin hilelerini
gereği gibi bilen kimsenin, nefsine
muhâlefet etmesi gayet kolaydır…”
[Nefsin ne amansız bir düşman olduğunu bilmek ve onu tanımak,
onunla mücâdeleye girip muvaffak
olmanın birinci adımıdır. Nefsin
tuzaklarından gâfil olanlar, onun
verdiği zararları hissetmek bir yana,
o fecî hâli âdeta tatlı bir mûsikî gibi
normal karşılarlar. Yâni onun ağırlığını, narkozlanmış ruhlarında hissedemezler. Dolayısıyla da hâllerini
düzeltme yolunda bir gayrete yönelme ihtiyacı duymazlar.
Bu sebeple müʼmin, öncelikle nefsinin hile, tuzak ve tehlikelerini bilmeli ki ona gerekli tedbirlerle, yani
takvâ ve amel-i sâlih zırhıyla mukāvemet edebilsin.
Yine bu hakîkatlerden dolayıdır ki;
“Nefsini bilen, Rabbini de bilir.” buyrulmuştur.]
⁕⁕⁕
Rivâyete göre, İbnü’l-Arabî Hazretleri bir sâhilden geçerken, testiyi

başına dikip şarap içen bir genç gördü. Aynı genç bir yandan da yanındaki bir kadına taşkınlık ediyordu.
Hazret içinden şöyle geçirdi “İnsan,
mahlûkât içinde kendisini en aşağı
bilmeli, mütevâzı olmalı. Ama ben
herhâlde şu günahkâr gençten de
kötü değilimdir. Şarap içmiyorum,
lâubâli hareketler ve ahlâksızlıklar
da yapmıyorum.”
Tam o sırada denizden bir feryat duyuldu “Batıyoruz, imdât!..”
Bu sesi duyan genç, elinden testiyi
atarak kaşla göz arasında denize atladı ve birkaç dakika içinde, boğulmak üzere olan dört kişiyi kurtararak sâhile taşıdı.
Olup biteni hayretler içinde izleyen İbnü’l-Arabî Hazretleri, biraz
önce aklından geçen düşüncelerden mahcup oldu ve kendi kendine
“Bak, o küçümsediğin, günahkâr ve
hakir gördüğün genç, dört kişiyi birden kurtardı. Ya sen ne yaptın!? Bir
kişiyi bile kurtaramadın!..” dedi.
Nihâyet, gencin bu merhamet ve
şefkati sebebiyle İbnü’l-Arabî Hazretleri ile aralarında bir muhabbet
peydâ oldu. Genç, önceki hayat tar-

zını terk ederek İbnü’l-Arabî Hazretleri’nin dizi dibinde, nezih bir hayatın tâlimine başladı, onun sâdık bir
takipçisi oldu.
Demek ki, kendimizde bulunduğunu düşündüğümüz fazîletlerin belki
de daha üstünü, küçük gördüğümüz
nice kimsede de mevcut olabilir. Bu
sebeple Allâh’ın kullarını hor görmek, hakîkatte kendimizi küçülten
yanlış bir davranıştır.
İnsanlara ve hattâ bütün mahlûkâta
bakışta bu mahviyet hâlini kazanabilmek, kulun Rabbine karşı sahip
olması gereken kulluk edebini takviye eder. Zira kulun ilâhî kudret ve
azamet karşısındaki hiçlik ve yokluğunu kavraması, kulluk edebinin
başıdır. Kul, hangi mânevî mertebeye ulaşmış olursa olsun, kendisini
ilâhî huzurda müflis bir sâil, yani
dilenci olarak görmelidir. Bütün güzellikleri Hakʼtan, bütün kusurları
nefsinden bilmelidir.
Cenâb-ı Hak cümlemizi, Kurʼân ve
Sünnetʼe sımsıkı sarılarak sırât-ı
müstakîm üzere bir kulluk hayatı
yaşamaya muvaffak eylesin.
Âmîn!..
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NAKŞİBENDÎLİK’TE EĞİTİMİN
İLK KURALI: ŞEFKAT
PROF. DR. NECDET TOSUN
Tasavvuf, nefsi terbiye etmek ve
rûhu saflaştırmak sûretiyle kâmil
bir insan yetiştirme yoludur, irfan
mektebidir, bir ahlâk eğitimidir. Bu
mektebe intisap ile kaydolan kişiler
derviş, mürîd, sâlik gibi isimlerle
anılır. Sohbet, zikir, halvet, murâkabe (tefekkür), halka hizmet ve nefse
zor gelecek şeyleri yapmak gibi farklı eğitim aşamalarından geçen derviş, kemâle ulaşmış ve başkalarını
da mânevî yönden eğitebilecek seviyeye gelmiş ise kendisine icâzetnâme yâni mânevî diploma verilir.
Mürîdin nefs terbiyesini ve mânevî
eğitimini yöneten mürşid için en
önemli husus şefkat ve merhamet
ile gönül kazanmaktır. Diğer tasavvuf yolları gibi Nakşibendîlik’te de
insanları kazanmanın ve eğitmenin
birinci kuralı şefkat ve merhamet
olmuştur. Bu konuyla ilgili bazı rivâyetler şunlardır:
Hindistan’ın Delhi şehrinde yaşamış olan Nakşibendî yolu büyüklerinden Nur Muhammed Bedâyûnî
hazretlerinin bir komşusu dükkân
açıp esrar-afyon satmaya başlamıştı. Bedâyûnî hazretlerinin mürîdleri de gidip “niye esrar satıyorsun?”
diye ona çıkışmışlar, hatta dükkânını yıkmışlardı. Bunu duyan Nur
Muhammed Bedâyûnî: “Onu engellemek devletin işidir, bizim işimiz
değil. Siz niye dükkânı yıktınız?”
diyerek adama tazminat olarak
para göndermiş, ayrıca mürîdlerine
o adamdan özür dilemelerini söylemişti. Dükkân sahibi bu muâmele

karşısında tövbe edip Nur Muhammed Bedâyûnî’nin mürîdi olmuştu.
Yine Delhi’de yaşayan Abdullah
Dehlevî hazretleri insanların şahsî
hatâlarını örtmeyi çok severdi. Birisi ondan ödünç aldığı bir kitabı bir
müddet sonra getirip Hazret’e satmak istedi. Abdullah Dehlevî hazretleri o kitabı medhederek satın aldı.
Bir talebesi “Efendim, bu kitap zâten
sizin kütüphânenize âittir. Damgası
da üzerindedir.” dedi. Dehlevî (k.s.):
“Bir kâtip aynı kitaptan birkaç nüsha yazmıştır.” diyerek meseleyi kapattı ve o kimseyi mahcup etmedi.
Bir defasında bir hırsız, Nakşibendî
büyüklerinden Tâhâ Hakkârî hazretlerinin tekkenin ambarına girip
bir çuval un çalmak istemişti. Çuvalı
doldurdu. Fakat kaldırıp sırtına alamadı. Yarıya kadar boşalttı, yine kaldıramadı. O şaşkın hâlde karşısında
Seyyid Tâhâ Hakkârî hazretlerini
gördü. Seyyid Tâhâ “Çuvalı kaldıramıyorsan yardım edeyim” dedi. Hırsız korku ve şaşkınlıktan hareketsiz
kaldı, bir şey diyemedi. Seyyid Tâhâ
çuvalı kaldırıp hırsızın sırtına verdi
ve “Bunu al, git, bizim adamlar seni
görmesin, belki canını yakarlar, bir
daha ihtiyacın olursa ambara değil,
bize gel” buyurdu ve onu gönderdi.
Bilâhare hırsız, gördüğü şefkatten
etkilendi ve gelip samimi mürîdlerden oldu.
Mahmud Sâmi Ramazanoğlu Efendi
hazretleri bir defasında nişan merasimine davet edilmişti. Damadın

yüzüğünü takması kendisinden
ricâ edildi. Sâmi Efendi tepsideki
yüzüğün altın olduğunu görünce,
hiç kimseye bir şey demeden kendi
yüzüğünü çıkarıp damadın parmağına taktı ve “Bunu, bugünün hâtırası olarak kabul edin, altın yüzüğü
de hanımınıza hediye edersiniz”
buyurdu. Böylece İslâmiyet’in altından yapılan süs eşyalarını erkeklere
yasakladığını gayet nâzik bir üslupla
öğretmiş oldu.
Rivâyete göre, Mahmûd Sâmî Efendi’nin bir talebesi, geçirdiği buhran
dolayısıyla zaafa uğramış ve sarhoş
bir vaziyette kapısına gelmiş. Kapıyı açan kişi “Bu ne hâl! Hangi kapıya geldiğinin farkında mısın?” diye
azarlayınca bitkin ve bîçâre adamcağız “Beni merhametle kucaklayacak
başka bir kapı mı var ki?” diyerek çaresizliğini dile getirmiş. Olup biteni
içeriden işiten Sâmi Efendi, hemen
kapıya gelmiş ve o gönlü zedelenmiş
talebesini içeriye buyur etmiş. Onun
vîrâne olmuş gönlünü merhamet,
şefkat ve muhabbetle ihyâ etmiş.
Bu gönül inceliği üslûbu ile irşâda
mazhar olan o şahıs da, bütün kötü
hâllerinden kurtularak zamanla sâlihler zümresine dâhil olmuştur.
Erenköy’den Tahtakale’deki işyerine
giderken Kadıköy iskelesindeki vapur gişesine her sabah tam vaktinde
gelen Sâmi Efendi gişe memurunu
yormamak için önceden bozuk parasını hazırlar ve her zaman gerekli
ücreti bozuk olarak takdim ederdi.

Bu duruma ve onun nâzik hâline
hayran olan gişe memuru bir sabah
elini öpmek istemiş, Sâmi Efendi
tevâzuundan dolayı elini geri çekip
adama bir namaz takkesi hediye
ederek yoluna devam etmiş, böylece ibâdet hayatına başlamasını
îmâ etmişti. Namaza başlayan gişe
memuru bir süre sonra tekrar Sâmi
Efendi’nin elini öpmek isteyince bu
sefer de cebinden çıkardığı bir tesbihi ona hediye eden Sâmi Efendi,
tasavvuf yoluna girmesini sessizce,
hâl dili ile işâret etmiş, o şahıs da
bilâhare mâneviyat yolunda talebesi olmuştu.

olması ve o dönemde bâzı anarşik
hâdiseler yaşanması sebebiyle tedbir olsun diye, bâzı kardeşlerle birlikte evin avlusunda geceleri nöbet
tutuyorduk. Bir gece, saat üç sıralarında evin avlusuna duvardan bir
kişi atladı. Kapıya yöneldi, açmaya
zorladı; açamayınca pencereyi yokladı. Niyeti kötüydü. Hemen müdâhale edip yakaladım ve yere yatırıp
etkisiz hâle getirdim. Üstâdımız
mûtâdı olduğu üzere o saatlerde teheccüd ve evrâd ü ezkârını îfâ için
umûmiyetle ayakta olurdu. Durumu
kendilerine bildirmek istedim. Zile
bastım. Az sonra kapıda göründüler.

Musa Topbaş Efendi hazretlerinin Bursalı dostlarından Muzaffer
Işıkveren beyin anlattığı şu hâdise,
onun insanlara karşı şefkatini ne
güzel ortaya koyar:

Yerde yatan kişiyi görünce durumu
fark ettiler ve içeri geçip üzerlerine
bir şeyler aldıktan sonra avluya teşrif ettiler. Yaz mevsimi olduğu için
bahçedeki kameriyeye geçtiler ve
yakaladığımız şahsı da yanlarına
oturtarak, onun neden böyle meşrû olmayan bir işe tevessül ettiğini
sordular. O kişi de işsiz olduğunu,
çocuklarının maîşetini teminde zor

“Muhterem Üstâdımız Bursa’yı çok
severler ve zaman zaman, bir hafta, on günlük sürelerle Uludağ yolu
üzerinde bulunan devlethânelerinde ikâmet ederlerdi. Tenha bir bölge

duruma düştüğünü ifâde ederek
özür diledi. Muhterem Üstâdımız
karşılaştığı bu manzara karşısında
hayli üzüldüler. Sonra eve girip, elinde bir tepsi yiyecekle tekrar geldiler
ve “Sizin karnınız da açtır, önce karnımızı bir doyuralım.” buyurdular.
Sonra tatlı tatlı kendilerine nasihat
ettiler. Arkasından da bir zarf uzatarak hatırı sayılır bir miktar nakit
yardımında bulundular ve:
“Şimdilik bununla zarurî ihtiyaçlarınızı giderirsiniz. (Fakire işâret
ederek) Bu arkadaşımız da en kısa
zamanda sizi bir işe yerleştirirler
inşâallah. Bir mânîniz olmazsa her
hafta bu kardeşlerin göstereceği
sohbetlere de düzenli olarak devam
edersiniz!” diye yol gösterdiler. Bununla da kalmadılar, âdeta ihsan,
şefkat ve ikramını taçlandırırcasına:
“Buradan evinize kadar yürüyerek
gitmeniz zor olur; kardeşimiz sizi
arabayla eve kadar bırakıversin!”buyurdular. Bize de dönerek:
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ULUSLARARASI NAKŞİBENDÎLİK
SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

“Kardeş! Bu arkadaşımızın durumunu ifşâ etmeyelim. Kıyâmete kadar
aramızda sır olarak kalsın!” tembihâtında bulundular.
İsmi bizde kıyâmete kadar mahfuz
kalacak bu arkadaşımız, daha sonra
bir işe yerleştirildi, haftalık sohbetlere devam etti ve nihâyet huzurlu
bir âile hayatına kavuştu. Şimdi mânevî hâl sahibi, gözü yaşlı bir kardeşimiz olarak dostlarımız arasına
katıldı elhamdülillâh!”
Bandırmalı merhum Tatlıcı Ali Efendi, kendi anlattığına göre, gençliğinde insanları irşâd edebilmek, onlarla
diyalog kurabilmek için bâzen meyhânelere gider, orada ayran içer ve
insanlarla konuşurmuş. Şöyle anlatıyor: Dükkânımızda tatlı ve pasta
sattığımız için akşam geç saate kadar çalışır, sonra dükkân temizliği
yapıp eve giderdik. Yolda meyhanelerin bol olduğu sokağa uğrar, o geç
saatte sarhoş olup kalan var mı diye
bakardık. O saate kadar meyhanede
kalan kişi ya faturayı ödeyecek para-

sı olmadığı için meyhaneciden korkan, ya da evdeki hanımından fırça
yiyeceğini düşünüp endişe eden kişidir. Biz bunların borcunu öderdik.
Ancak adam ayakta zor durduğu
için bir fayton çevirir, faytoncuya
onu evine götürmesini söyleyip yol
parasını verirdik. Ayrıca sarhoş olan
adama bizim dükkândan bir paket
höşmerim tatlısı sarıp verir: “Bunu
hanımına ver de sana kızmasın”
derdik.
Ömer Güzelyazıcı abimiz şöyle anlatıyor:
“Biz 1980’li yılların başında Osman
Topbaş Efendi ile arkadaştık ve beraber çalışıyorduk. Bir akşam İstanbul
Unkapanı’ndan Eminönü’ye üç arkadaş yürüyerek iniyorduk. Oradan
vapurla Üsküdar’a geçecektik. Eminönü’ye doğru yürürken kaldırımda
60 yaşlarında sarhoş ve tiner çektiği
için sallanan bir kadın gördük. Yaşlı
kadın birkaç sendelemeden sonra
yere düştü. Osman Efendi hemen
onun yanına koştu, yardım etmek

istiyordu. Biz diğer iki arkadaş ise
ona: “Osman abi! Bu kadın buralarda
tiner çekmesiyle meşhur, biz uğraşmayalım, polis veya zâbıta ilgilenir”
dedik. Ancak o kabul etmedi ve “siz
isterseniz gidin” dedi. Biz Eminönü’ye gittik. Osman Efendi o yaşlı
kadınla o gün ve sonraki günlerde
çok ilgilendi. Akrabalarından birini bulup ona kadını emânet etmiş,
onlara ev satın almış, evine düzenli
erzak göndermiş, o kadın ölünceye
kadar onunla ilgilenmeyi hiç bırakmadı. Osman Efendi bu şefkat,
merhamet ve insanlara hizmeti neticesinde mâneviyatta çok ilerledi,
Cenâb-ı Hakk’ın hususî lütuflarına
mazhar oldu”.
Bu rivâyetlerden anlaşılıyor ki, bu
mâneviyat yolunda insanları kazanmanın ilk kuralı, şefkat ve merhametle gönülleri kazanmaktır. Yunus Emre’nin ifadesiyle:
“Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim”.

“Uluslararası Bahâeddin Nakşibend
ve Nakşibendîlik Sempozyumu” 2-4
Aralık 2016 tarihleri arasında İstanbul’da icrâ edilmiştir. Aziz Mahmûd
Hüdâyi Vakfı İstanbul Tasavvuf
Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
tarafından organize edilen sempozyuma birçok kardeş kurum da
destek vermiştir. Bu sempozyum,
daha önce Üsküdar Belediyesi ile
ortaklaşa düzenlenen Aziz Mahmûd
Hüdâyi Sempozyumu ve Marmara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile
ortaklaşa düzenlenen Uluslararası
İmâm-ı Rabbânî Sempozyumu’nun
üçüncü halkası olup, önümüzdeki
yıllarda Abdülkādir Geylânî, Hoca
Ahmed Yesevî, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî gibi tarihte iz bırakmış
büyük mutasavvıflar hakkında yeni
sempozyumlarla devam etmesi düşünülmektedir.

Yüzyıllardır toplumsal bütünleşme
ve ahlâkî değerlerin benimsenmesinde öncü olan mâneviyat yollarından Nakşibendîlik, Türkiye’de
tasavvuf alanındaki uzmanların
yanı sıra Yeni Zelanda, Hindistan,
Pakistan, Suriye, Balkanlar ve Orta
Asya’dan akademisyenlerin de katılımıyla 40 civarında tebliğ başlığı
altında ele alınmıştır.
XIV. yüzyılda Orta Asya’da yaşayan Hoca Bahâeddin Nakşibend
hazretleri gönüllere Allah ve rasûlünün sevgisini yerleştirmek için
çaba sarf etmiş, âlimler ile sûfîleri,
medrese ile tekkeyi yakınlaştırmak
için uğraşmış bir gönül eridir. Onun
sevenleri ile devam eden bu tasavvuf ve mâneviyat yolu İslâm dünyasında Hindistan’dan Balkanlar’a,
Yemen’den Kafkaslar’a kadar geniş
bir coğrafyada yayılma imkânı bul-

muştur. Bu yolun tâkipçileri tarih
içinde önemli roller üstlenmişlerdir. İslâmiyet’in yayılması için çalışmaktan fakir fukaranın doyurulmasına, bid’atlarla mücâdeleden İslâmî
ilimlere katkıya, millî mücâdelelere
destek olmaktan aşiret ihtilaflarını gidermeye varıncaya kadar çok
geniş bir sahada etkinlik ve rolleri
olmuştur. Bu konular sempozyum
boyunca akademisyenler tarafından incelenip anlatılmıştır.
Hoca Bahâeddin Nakşibend hazretleri Ahmed Yesevî ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî gibi bir mutasavvıftır,
gönül eridir. “El kârda gönül yârda”
sözünü esas alan bu zât, tasavvufî
eğitim aldığı dönemde Orta Asya’nın
Buhara şehrinde yolları temizlemiş,
sokak hayvanlarının bakım ve tedâvisini üstlenmiş, medreselerin temizliğini yapmıştır. Böylece topluma
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ve mâneviyat aşılamış, yazdıkları
eserlerle kültür ve gönül dünyamıza unutulmaz eserler bırakmışlardır.
İslâm dünyasının mezhebî ve etnik
çatışmalara sürüklenmek istendiği günümüzde birlik berberliğe ve
Anadolu irfânının kuşatıcılığına,
hoşgörü rûhuna her zamankinden
daha fazla muhtaç olduğumuz açıktır. Böyle bir dönemde târihimizdeki yıldız şahsiyetleri ve onların irfan
anlayışını tekrar keşfetmek, gençliğimize tanıtmak ve günümüze ışık
tutmak için bu tür sempozyumlar
son derece faydalı olacaktır.
hizmeti esas alan aktif, aksiyoner bir
tasavvuf anlayışı geliştirmiştir.
Onun yolunu tâkip edenlerden
İmâm-ı Rabbânî Hindistan’da hem
Ekber Şah’ın uydurduğu “Dîn-i İlâhî”
ile, hem de bid’at ve hurâfelerle mücâdele etmiş, İslâm dünyasında Müceddid yâni yenileyici ve ihyâ edici
bir zât olarak târihe geçmiştir.
XIX. yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın
başlarında İslâm dünyası yabancı
ülkeler tarafından sömürü gâyesiyle
işgal edilmeye başlanınca Nakşibendî mensupları millî mücâdelelerde

en ön safta yer almış ve vatan savunmasında önemli hizmetler îfâ etmişlerdir. Şeyh Şâmil, Emîr Abdülkādir
el-Cezâirî, Alvarlı Efe, Muhahmmed
Ziyâüddin Nurşinî ve Üsküdar Özbekler Tekkesi postnişîni Atâ Efendi’nin hizmetleri bunlara örnektir.
XV. yüzyılda Fâtih Sultan Mehmed
döneminden itibaren Osmanlı coğrafyasında etkin olmaya başlayan
Nakşibendîlik “Anadolu irfânı” diyebileceğimiz tasavvufî İslâm anlayışına önemli katkılar sağlamıştır.
Bu yolun büyükleri topluma ahlâk

Sempozyumda yapılan konuşmalar
ve sunulan bilimsel tebliğler internet ortamına yüklenmiştir. Youtube’da “Nakşibendîlik Sempozyumu” yazarak izlemek mümkündür.
Sempozyum resmî sitesinde de bu
konuda bilgi bulunmaktadır. (www.
naksibendiliksempozyumu.org).
Ayrıca sunulan tebliğlerin metinleri
en kısa zamanda kitap hâlinde yayınlanacaktır.
Sempozyumun hayırlara vesîle olmasını dileriz...
SEMPOZYUM TERTİP HEYETİ

HÜDÂYI’DEN HABERLER
HÜDÂYİ GÖNÜLLÜLERİNİN VE HAYIRSEVERLERİN BAĞIŞLADIĞI
ADAK VE NÂFİLE KURBANLAR İHTİYAÇ SÂHİPLERİNE DAĞITILDI
Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, “Yurtiçi ve Yurtdışı Adak, Nâfile Kurban Hizmetleri” ile hayırseverlerin bağışlarını yerlerine ulaştırmaya devam ediyor.
Yurtiçi adak, akîka ve nâfile kurban bağışları Aziz Mahmûd Hüdâyi hazretlerinin türbesinin de bulunduğu
Üsküdar’daki merkezinde de yapılabilmektedir. Vekâletle yapılan kesimler, kurban sâhibinin gözü önünde
kısa bir süre içerisinde hazırlanarak vakfın İstanbul’da erzak paketi dağıttığı yaklaşık 5 bin yerli ve mülteci
aileye, öğrenci yurtlarına ve aşevlerine dağıtılmaktadır.
Yurtdışında kesilmek üzere vakfımıza bağışlanan adak, akîka ve nâfile kurbanlar ise ilgili ülkelerdeki Hüdâyi gönüldaşları ve partner kuruluşlar aracılığıyla projelendirmeleri yapılmaktadır. Ekim-Kasım-Aralık ayları içerisinde 98 hisse Kamerun’un Maroua bölgesinde yetim ve öksüzlerin üç öğün istifâde ettiği aşevine,
200 öğrencinin yatılı olarak eğitim gördüğü Kayseri Dostluk Koleji ve hâfızlık merkezine, 70 hisse Nijer’in
başkenti Niamey’de günlük 600 kişinin istifade ettiği aşevine, 70 hisse Mali’nin Bamako şehrindeki ihtiyaç
sâhibi ailelere ulaştırıldı. Yapılan kurban bağışları, kurban sâhiplerinin isimleri bizzat okunmak sûretiyle
kesilerek dağıtımları yapıldı.
Yurtdışı için bağışlanan adak kurbanları, bağış yapıldıktan sonra âzamî bir ay içerisinde kesilmekte ve “kesim yapıldı” bilgisi bağış sâhiplerine kısa mesaj (sms) yolu ile bildirilmektedir.
Yurtdışı kurban bağış bedeli 450 TL’dir.
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CERABLUS, AZEZ VE HALEP’İN CİVAR BÖLGELERİNE YARDIMLAR ULAŞTIRILDI

Hüdâyi Vakfı, yurtiçi ve yurtdışı yetim
projeleri doğrultusunda yarı zamanlı
ve tam zamanlı olarak nakdî yardım, kıyafet yardımı ve yetimhâne inşaatı vb.
yardımları yerlerine ulaştırmaya devam
ediyor.

lerek Halep’e yakın civar bölgelerdeki kamplara ve Azez ve Cerablus kamplarına dağıtıldı.

Aynı zamanda farklı insânî yardım projelerine hayırseverlerin de destekleriyle devam eden Hüdâyi Vakfı, Kasım ayı
içerisinde Afrika ülkelerinden Fildişi
Sahili’nde faaliyet gösteren partner kuruluşu AİDE-İhsan Eğitim ve Gelişim
Derneği aracılığıyla 200 yetim talebeye
kırtasiye yardımı yaptı.

HACI FATMA FİTNAT HANIM CÂMİİ İBÂDETE AÇILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği ve İstanbul Kubbe Derneği ve Hüdâyi gönüllüleri tarafından yaptırılan Hacı Fatma Fitnat Hanım Câmii dualarla
ibâdete açıldı….
Hacı Fatma Fitnat Hanım Câmii’nin açılış
merâsimine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış kurdelesini keserken hayırlı olsun
dileklerini sunarak “Câmiin inşâsını üstlenen
hayırseverlere ümmet adına Allah râzı olsun
diyorum. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi
dâim kılsın” diye konuştu.
2014 yılında İstanbul Sancaktepe Kemal
Türkler Mahallesinde yapımına başlanan
Hacı Fatma Fitnat Hanım Câmii, 25 Kasım
2016 tarihi itibariyle resmî olarak ibâdete
açıldı. İstanbul Kubbe Derneği tarafından
Hüdâyi Gönüllüleri’nin desteğiyle yapılan
câmide aynı anda 2500 kişi ibâdet edebilecek.
Cuma namazından önce açılışı yapılan câmii
mimarisinin güzelliği ile dikkat çekiyor.

Başta İstanbul olmak üzere yurdumuzun farklı bölgelerine yerleşen
Suriyeli muhacir kardeşlerimize
hayırseverlerin de destekleriyle
aylık düzenli aynî ve nakdî yardımlarına devam eden Hüdâyî
Vakfı, İnsanî Yardım ve Sosyal
Hizmetler Genel Müdürlüğü biriminin organizasyonuyla Ekim
ayı içerisinde Suriye’nin Cerablus bölgesine gönderdiği 2 tırdan
oluşan yardımlardan sonra son
olarak Esed rejiminin, İran ve
Rusya’nın yoğun saldırıları sonrası Halep’den Azez gibi civar bölgelerdeki kamplara sığınmak zorun-

da kalan mazlum kardeşlerimizin
yaralarını sarmak için yardım
konvoylarını bölgeye gönderdi.
Gıda, temizlik maddeleri, bebek bezi ve maması, battaniye,
ayakkabı, giyim, un vb. muhtelif
insanî yardım malzemelerinin
yüklendiği 6 tırdan oluşan yardım konvoyu 5-6 Aralık (Pazartesi-Salı) tarihlerinde 6 tır bölgeye
ulaştırıldı.
Yardımlar Aziz Mahmûd Hüdâyi
Vakfı İnsanî Yardım Birimi personelleri Ahmet Doğan ve Nihat
Coşkun'un nezâretinde sevk edi-

Bölgeye giden Nihat Coşkun ve
Ahmet Doğan’ın izlenimleri
“Bağışçılarımızın yardımlarını
bölgeye ulaştırma yükü ile çıktığımız bu yolun mutluluğuyla
bölgeye ulaştığımızda içimizi yakan bir durumla karşılaştık. Bölgeye iner inmez bizleri o mağdur
hâllerine rağmen samîmiyetle
ve kardeşçe ağırladılar. Aynı zamanda “Kardeşlerimiz hoş geldiniz.” demeleri bizleri bir kez daha
duygulandırdı. Biz üzerimizdeki
montla üşürken onların o incecik elbiselerle gezdiğini görmek
bizleri bir kez daha üzdü. Kadınlar soğuk havada elbiselerini elde
yıkıyorlardı ve her yerde o mâsum
çocuklar ayakları çıplak, yanakları, burnu buz tutmuş o masumların üzerlerinde pazardan bir liraya aldığımız bir çorap dahi yoktu. Çocukların o durumu bizleri
derinden etkiledi. Kardeşlerimiz
orada her öğün sıcak yemek bulamıyorlar. Sıcak bir yuvaları yok
ama Allâh’ın izniyle biz kardeşleri
ve Hüdâyi gönüldaşlarımızın yardımıyla elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışacağız.”
Halep’e yakın bölgelere yardımlarını ulaştırmak isteyen hayırsever
kardeşlerimiz vakfımızın banka
bağış kalemleri içerisinde “SURİYE” başlığıyla oluşturduğu ortak
havuz hesabına dilediği miktarda
bağışta bulunabilirler. Yardımlar
Halep’ten tahliye edilen insanlara
önümüzdeki aylarda da gönderilmeye devam edecektir.
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KURBAN İKRAMLARINIZ, BAYRAM SEVİNCİ YAŞATTI!
2016 yılı yurtdışı kurban hizmetlerini “BAYRAM HEDİYENİZ KURBAN OLSUN!” sloganıyla
gerçekleştiren Hüdâyi Vakfı, hayırsever vatandaşların vekâlet usûlüyle bağışladığı kurbanları; Asya, Afrika, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu,
Uzak Doğu gibi bölgelerde yaklaşık 40 ülkede
Hüdâyi gönüldaşları ve partner kuruluşlar aracılığıyla kestirerek dünyanın dört bir köşesindeki mazlum, mağdur ve kimsesizlere ulaştırdı.
Yurtiçi kurban kesim organizasyonunu Üsküdar ve Küçükçamlıca’da tesis ettiği iki modern
ve hijyenik kesimhânede profesyonel kasaplar
eşliğinde gerçekleştiren Hüdâyi Vakfı, kurban
bayramının ilk iki günü randevu sistemiyle kestiği kurbanlarla İstanbul halkına hizmet verdi.
Yurtiçi ve yurtdışında kesilen kurbanlar bayramın ilk üç günü içinde ihtiyaç sâhiplerine dağıtıldı. İstanbul’da ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki muhtaç Müslümanlara ikram olmak üzere
yapmış olduğumuz infak ve kurban dâvetine
fiilî gayret ve mâli imkânlarıyla katılan siz Hüdâyi Dostları ve Gönüldaşlarına teşekkür eder,
Allâh’a kurbiyyetimize vesîle olacak, tüm hayır
ve kurbanların kabûlünü dileriz.
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İSTANBUL’DA İHTİYAÇ SÂHİPLERİNİN YANINDAYIZ
Hüdâyi Vakfı İnsanî Yardım Birimi İstanbul’da
yardıma muhtaç aileleri tespit ettikten sonra
ailelerin kayıt işleminden, yardımların ailelere
ulaşımına dek birçok evrede özveri ile çalışarak yardımları yerlerine ulaştırıyor.
Başta Sultanbeyli, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar ve Esenyurt ilçeleri olmak üzere İstanbul’un birçok yerinde yaklaşık beş bin ihtiyaç
sâhibi aileye her ay düzenli olarak gıda kolisi,
temizlik malzemeleri, çocuk bezi, muhtelif
giyim eşyaları vb. aynî yardım malzemesi dağıtılıyor.
Aynı zamanda kışın girmesiyle birlikte Hüdâyi
Vakfı ihtiyaç sâhibi ailelere erzak paketine ilâve olarak ayakkabı, soba, kömür ve battaniye
dağıtımına da başladı.
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KURBAN İSTİŞÂRE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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SUDAN’DA EĞİTİM HİZMETLERİMİZ VE İNSANÎ YARDIM PROJELERİMİZ
DEVAM EDİYOR

Kurulduğu 1985 yılından bu yana Kurban bayramı
günlerinde vatandaşlarımızın vâcip ve vekâlet yoluyla bağışladığı kurbanlarının kesiminde ve yerlerine ulaştırılmasında itina ile hizmet veren Hüdâyi Vakfı, Kurban 2016 organizasyonunun vazîfeli
kurban temsilcileri ve ülkelere gönderilen kurban
gözlemcileriyle bir araya geldiği toplantıda değerlendirdi.

Hüdâyi Vakfı, bugün beş kıta ve birçok
ülkede başta eğitim, basın-yayın, din
hizmetleri ve insanî yardım ve sosyal
hizmetler alanlarında faaliyet göstermektedir. Aynı zamanda hayırseverlerin de katkılarıyla Sudan’da bulunan
partner kuruluşu AL-İHYAA derneği
aracılığıyla Ekim-Kasım-Aralık aylarında bir dizi projeyi hayata geçirdi. Bu projelerden bazıları şu şekilde:

İnsanî Yardım ve Sosyal Hizmetler Genel Müdürü Medet Bala’nın genel durum değerlendirmesi
yaptığı konuşmayla başlayan toplantıda, kurban
organizasyonu için vakıf tarafından farklı ülkelere
gönderilen gözlemciler de duygularını ve gittikleri ülkelerde edindikleri izlenimleri katılımcılarla
paylaştı.
Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı Onursal Başkanı Muhterem Osman Nuri Topbaş Hocaefendi’nin kurban ibâdetinin ve yapılan hizmetlerin öneminden bahsettiği sohbetiyle devam eden toplantı daha fazla eve kurban eti
ulaşması ve yapılan hizmetlerin artarak devam etmesi dua ve temennileriyle sona erdi.

1. Sudan Heşabe Nûr-u Osmaniye Mescidi ve Eğitim Külliyesi inşaatı tamamlandı. Açılışı yapılan Külliye’de 100 örgün,
200 yaygın olmak üzere 300 öğrenci
eğitim almaya başladı.
2. 150 yatılı öğrencinin çadırda eğitim aldığı Sudan Darüsselam Rıdvan Kur’an Kursu ve su kuyusu inşaatına
başlandı.
3. Sudan’da 300 yetim ve muhtaç aileye erzak paketi dağıtıldı.
4. Sudan Umdurman bölgesinde aşırı yağmurlardan evleri yıkılan 2 yetim aileye ev yapılarak teslim edildi.

SU KUYUSU AÇILIŞLARI, TAMİR VE BAKIMLARI DEVAM EDİYOR
Vakfımız hayırseverlerin destekleriyle bir yudum su için
kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalan insanlara temiz içme suyu sağlamak, kirli suyun neden olduğu bulaşıcı ve salgın hastalıkları önlemek, su sıkıntısı nedeniyle
kullanılamayan tarım alanlarına su temin etmek ve bölge
insanının kalkınmasına destek olmak amaçlarıyla hâlihazırda Güney Asya ülkelerinden Afganistan ve Afrika
ülkelerinden Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gana, Kamerun,
Mali, Uganda, Sudan, Tanzanya gibi birçok ülkede su kuyusu açma projeleri gerçekleştirmektedir.
Ekim-Kasım-Aralık aylarında vakfımıza gelen bağışlarla
Afganistan’da 4, Sudan’da 1, Fildişi Sahili’nde 3, Mali’de 3,
Tanzanya’da 1 adet olmak üzere toplam 12 adet yeni su kuyusu açılışı yapılmak üzere projelendirilmesi yapıldı. Ayrıca Uganda’da daha önce açılışı yapılan 15 adet su kuyusunun tamir, bakım ve onarım projesi de hayata geçirildi.

5. Sudan Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte Hartum’un çeşitli bölgelerinden dâvet edilen 350 öğretmene eğitim
verildi.
6. Sudan’ın 5 büyük üniversitesinde Erkam Kitap Standı açılarak şeref başkanımız Osman Nûri Topbaş Hocaefendi’nin eserleri üniversiteli gençlerle buluşturuldu.
7. Sinnar Bölgesinde yapımı tamamlanan 5 su kuyusunun açılışı yapıldı.
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KAMERUN’DAKİ EĞİTİM KURUMLARIMIZA YARDIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR
Hüdâyi Vakfı, Kamerun’da bulunan partner kuruluşu Acamas-Kamerun Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığıyla 2016 yılında eğitim-öğretim hayâtına başlayan Yaounde-Adana Kardeşlik Koleji’nin eğitim, inşaat giderlerinin karşılanması için yardımlarına devam ediyor.
Kamerunlu kardeşlerimizin hiç bir ücret ödemeden istifâde ettiği bu kolej şimdiden her alanda farkını ortaya
koymaya başladı. 2017’nin ilk yarısında çevre ve peyzaj çalışmaları ile spor ve sosyal aktivite alan çalışmalarının tamamlanmasının hedeflendiği kolej Kamerun’un en iyi okulları arasına girmeye aday olarak yerini aldı.
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AFGANİSTAN’DA ERZAK PAKETİ YARDIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR
Hüdâyi Vakfı Afganistan’da bulunan partner kuruluşu Taawon İnsanî Yardım ve Eğitim Derneği
aracılığıyla hayırsever kardeşlerimizin gıda bağışlarını Faryab eyâletine bağlı Andkhoy bölgesinde 500 ihtiyaç sâhibi aileye erzak paketi
dağıtarak yerlerine ulaştırdı.

ŞANLIURFA AKÇAKALE’DEKİ YETİMHÂNE’NİN İHTİYAÇLARI KARŞILANDI
Hüdâyi Vakfı, Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği tarafından
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde kullanılmayan eski devlet hastanesinin onarılarak Suriyeli dul ve yetimlere tahsis edilen konukevinde bulunan ailelere yardımları ulaştırdı.
Ülkelerindeki çatışmalarda eşini kaybeden 40 kadın ile yaklaşık
200 yetim çocuğun ikāmet ettiği konukevinin elektrik, su, personel giderleri vb. masraflarının karşılanmasına destek olundu.

ANADAOLU’DAKİ BAZI YURT VE KUR’AN KURSLARINA KÖMÜR
YARDIMLARI YAPILDI
Hüdâyi Vakfı, Ağrı ve Erzurum illerimizde faaliyet gösteren derneklere bağlı yurtlarda kalan Kur’an kursu ve üniversite öğrencilerinin sıcak bir ortamda eğitim hayatlarına devam etmelerine
katkıda bulunmak amacıyla kömür yardımında bulundu.
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UGANDA’DA BULUNAN ŞAZELİ HAFIZLIK KUR’AN KURSU
MÜŞTEMİLÂTINA VE YETİMLERE DESTEK
Nüfûsunun %35’i Müslüman olan Uganda’da hizmetlerine devam eden partner kuruluş SENA Vakfı aracılığıyla
100 öğrencinin yatılı olarak hâfızlık eğitimi aldığı Şazeli Hafızlık Kursu’nun müştemilât eksiklikleri vakfımızca
karşılandı. Ayrıca “İmamsız köy kalmasın” sloganıyla 300 binden fazla yetimin bulunduğu Uganda’da yetimlerin dinî eğitimlerini tamamlamalarına yardımcı olmak ve onları misyonerlerin tuzaklarından korumak için
“Yetim okutma projesi” kapsamında yetimlere burs olanakları sağlandı.
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NİJER’DE EĞİTİM VE İNSANÎ YARDIM PROJELERİ DEVAM EDİYOR
Dünya’nın en fakir ülkelerinden Nijer’in gelişmesi ve kalkınması için gerek eğitim, gerek insanî ve
sosyal yardım projelerine devam eden partner kuruluş Ong Assama Vakfı ile Hüdâyi gönüllülerinin
ve hayırseverlerin yardımlarıyla Kogou köyünde 2
adet modern derslik binası inşâ edildi.
Nijer’in Dosso bölgesinde yer alan Kogou, en yakın
yerleşim merkezinden 50 km uzaklıkta bulunan Kogou düzgün bir yolu, suyu, elektriği, öğretmeni olmayan bir köy.
Kogou’nun başkent Niamey’den mesafesi ise 200
km. Kurulduğu günden bu yana Nijer devleti dâhil
hiçbir yardım eli bu garip beldeye ulaşmamış. Hatta
1960 yılında bağımsız olan Nijer’in hiç bir üst düzey resmî görevlisi bu köyü ziyâret dahi etmemiş.
2016 yılı başlarında ONG ASSAMA’nın ulaştığı Kogou’nun kaderi artık Türklerin yardımlarıyla değişiyor. Ong
Assama Vakfı Kogou’da öncelikle nakdî yardımlar yaptı, hayırseverlerin zekât ve sadakalarını dağıttı. 2016
Kurban Bayramı münâsebetiyle 350 hisse (50 büyükbaş) kurban keserek Kogou ve komşu köylerdeki ihtiyaç
sâhiplerine ulaştırdı.
Görülen ihtiyaç üzerine bir hayırsever kardeşimizin bağışlarıyla iki derslikli bir okul binası inşaatı Ekim ayında
tamamlanmış, okul sıraları yaptırılmış, köyde elektrik olmadığı için güneş panelli aydınlatma ve fan sistemi
kurulmuş, öğrencilerin kıyafetleri tedârik edilerek 10 Aralık 2016 tarihinde yapılan törenle teslimi yapılmıştır.
Törene Dosso bölge valisiyle ilçe kaymakamı ve diğer üst düzey bürokratlar Nijer Devleti’ni temsilen katılmış;
bu tören vesîlesiyle yerel halk ilk kez valilerini ve diğer yerel idârecilerini görebilmişlerdir.
Kogou halkı ile beraber bölge valisi yardımsever Türk kardeşlerine şükranlarını sunmuş ve selâmlarını yollamışlardır.
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YABANCI DİLLERDE KİTAP BAĞIŞI FAALİYETLERİMİZ

KONUK EVLERİ VE YURT BAŞKANLARI BULUŞMASI

Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, 2016 yılının son üç ayında
Yurtdışı Eğitim ve Kültür Hizmetleri Genel Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında; Gana, Tanzanya, Sudan ve Uganda’da
insanî yardım ve eğitim faaliyetleri yürüten muhtelif sivil
toplum kuruluşlarına yabancı dillerde kitap bağışında bulunmuştur. Bu kapsamda, önemli bir kısmını, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerindeki öğrenciler için hazırlanmış
İslâmî ders kitapları oluşturan İngilizce, Arapça ve Lugandaca toplam 194.399 adet kitap adı geçen ülkelere gönderilmiştir.

Hüdâyi Gençlik Eğitim ve Kültür Hizmetleri Ünitesi, 16-18 Aralık
tarihlerinde Küçükçamlıca vakıf merkezinde konukevleri ve yurt
başkanları buluşmasını gerçekleştirdi. Üç gün süren buluşmaya
Anadolu’nun muhtelif illerinden gelen 105 öğrenci katıldı.

Bu vesîle ile eğitim sistemi ve metotları bakımından olduğu kadar materyalleri bakımından da model teşkil eden Türkiye’nin bu sahadaki birikimi, Afrika’daki kardeşlerimizle paylaşılmış oldu.
Kitap basımı için bağışta bulunarak bu faaliyetlere destek olan tüm bağışçılarına teşekkürü bir borç bilen Aziz
Mahmûd Hüdâyi Vakfı, gelecekte de benzer talepleri karşılama gayretini sürdürecektir.

Programın ilk gününde İdris Topçuoğlu “Bir Girişimcilik Örneği Olarak Öğrenci Liderliği”, Süleyman Dal “Hayatın Anlamı” ve Prof. Dr.
Orhan Çeker “Stratejik Açıdan Ef’al-i Mükellefin” konulu sunumlarını yaptı.
Programın ikinci gününde Dr. Adem Ergül “İnsanî İlişkilerde Rol
Model ve Muhabbet Anlayışı”, Ali Can “Hizmetkâr Liderlik Örneği Olarak Konukevi Yöneticiliği”, Doç. Dr. Mehmet Okur “Kariyer
ve Mânevî Gelişim Arasındaki Öğrenci” ve Doç. Dr. M. Lütfi Arslan “Derttaşlık ve Niyet Önderliği” başlıklı konuşmalarını yaptılar.
Programın son gününde A. Şahin Akbulut “Genç Liderin İletişim Becerileri”ni, Fahri Sarrafoğlu “Stres Yönetimi-Takımdaşlık Kültürü”nü başlığı altında sunumlarını gerçekleştirdi. Öğrencilerin oldukça
memnun olarak ayrıldığı programın bir benzeri ikinci eğitim döneminde organize edilecektir.

GÖNÜL KÖPRÜSÜ
1992 yılından bu yana Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, gönül coğrafyamızla önemli ilişkiler kurmuştur. Bu bağlamda her yıl Yurtdışı Eğitim ve Kültür Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün organizesiyle, misafir mezun talebelerimizden ve gönüldaşlarımızdan oluşan Türkiye sevdalısı birçok dostumuz bir program çerçevesinde ülkemizi
ziyâret etmektedir. Bu vesîleyle hem eğitim anlamında hem de kültürel mânâda bu ülkelerle önemli bir kültür
köprüsü oluşturulmaktadır.
Bu kapsamda 2015-2016 yılı eğitim ve öğretim döneminde 8 ülkeden 600’ü aşkın misafir ağırlanmış, 2016-2017
yılı döneminde ise 10 ülkeden (Arnavutluk, Azerbaycan, Gürcistan, Bosna Hersek, Tanzanya, Uganda, Fildişi
Sahili, Kosova, Sudan ve Mali) 57 grubun ziyâreti planlanmıştır. Bu çerçevede hâlihazırda üç ülkeden dört grup
ülkemizi ve vakfımızı ziyâret etmişlerdir. Gelen misafirlere dinî, tarihî ve kültürel seminerler verilmiş, ecdâdımızdan tevârüs eden tarihî eserlerimiz ziyâret ettirilmiştir.
Ülkemizi ziyârete gelen gönül dostlarımız bu ziyâretlerinden çok etkilendiklerini ifâde etmişlerdir. Nitekim
bu gönül dostlarımızdan kardeş ülke olan Azerbaycan’dan makine mühendisi ve yazar Mübariz Elioğlu’nun,
“Allâh’ın izni ile 15 Temmuz hâdiselerinden sonra Türkiye’yi ziyâret etmek nasip oldu. Bu müthiş hâdise ile
İslâm dînini olduğu gibi yaşamak ve yaşatmak hakkının ve mes’ûliyetinin emânet edildiği bir memleketi ve
milleti ziyâret etmek, aynı zamanda Rabbimizin bu yüce emâneti ile hemhal olmak, nefes almak, yaşamak
demektir” demiştir.
Yine Macaristan’dan gelen millî güreşçi Almasi Tamas dostumuz, İstanbul’da birkaç gün gezdikten sonra: “Buradaki insanlar dindar mı” diye sordu? Hayırdır! Niçin? diye sorduğumuzda “Türkiye’deki Müslümanlar hep
tebessüm ediyorlar. Oysa daha önce gördüğüm Müslümanlar tebessüm etmiyorlardı” cevabını aldık. Bizler de
kendisine Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in “Tebessüm sadakadır” hadîs-i şerîfini hatırlatınca,
“İşte gerçek İslâm budur, elhamdülillâh” diyerek tebessümle şükrünü ifâde etti.
Gönül dostları ve can kardeşlerimizle, bu tür güzellikleri yaşadıkça, vakfımızın kardeşliğin tesisi ve devamı
nâmına ne kadar önemli bir fonksiyon üstlendiğini yakinen bir kez daha müşâhede etmiş oluyoruz.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI
AVUKAT HİLMİ TÜRKMEN GENÇLERLE BULUŞTU
Siyaset Bilimi Kulübü öğrencilerinin Başkan Hilmi Türkmen’i ziyâreti üzerine Dersaadet Avrasya Yükseköğrenim Yurdu’na iâde-i
ziyârette bulunan Hilmi Türkmen “Gençlerle Hasbihâl” adlı programda öğrencilerimizle bir araya geldi. Gençlerin farklı alanlardaki
sorularını yanıtlayan başkan, siyâset, hukuk ve sosyal hayata dâir
tecrübelerini paylaştı.
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