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Muhterem Hüdâyi Dostları

Kurban, teslimiyetin ve boyun eğmenin bir ifadesi ve 

aracıdır. Allah’a boyun eğmek, her şeyden önce mut-

lak itaati gerektirir. İbadetler konusunda mutlak itaat 

ise onları sadece Allah’ın rızasını gözeterek ve emre-

dildikleri hal üzere yapmakla gerçekleşir. Böylece hem 

kulluk ortaya konulmuş olur hem de bu suretle, onlar-

dan hedeflenen manaları elde etmek mümkün olur.

Kurban kesen kimse, şerî ahkâmına riayet ederek emri 

yerine getirmişse bile, yaptığı ibadetin Allah katında 

gerçek anlamda itaat ifade edebilmesi, takva şartına 

bağlıdır. Zira Allah katında kurbandan gaye, et temi-

ni değildir. Kurban kesildikten sonra Allah’a ulaşan, 

onun eti yahut kanı değildir. O’nun huzuruna giden, 

kurbanı kesmek suretiyle Allah’ın emrine uymaktaki 

takvadır.

Her ibadette olduğu gibi kurbanda da birtakım derûnî 

hikmetler vardır. O, aynı zamanda bazı manaların 

sembolüdür. Bu manaları elde etmek ise ancak kurba-

nı takva şartına riayet ederek kesmekle mümkündür. 

Bir yandan takva şartına riayet ederek, öte yandan, 

Hz. İbrahim ve oğlunun verdiği çetin sınavı hatırlaya-

rak onu yerine getiren kimse için kurban, sahibinin 

Allah’ı anmasının, O’na teşekkürünün, itaatinin ve 

teslimiyetinin önemli bir aracı olacak ve nihayet onun 

Hakk’la yakınlık kurmasını sağlayacaktır.

Kurban bayramının çok ayrı bir yeri vardır. İslâm’ın 

temel ibadetlerinden olan hac bu günlerde ifa edilir; 

kurban ve teşrik tekbirleri gibi vacib olan yükümlülük-

ler bu günlere has güzelliklerdir. Cenabı Hak, kıymeti-

ni bilip değerlendirecek mümin ve muttaki kulları için 

böyle çok özel fırsat günleri ihdas ederek teşri kıldığı 

bu günlere özgü ibadetlerle onlar için iman ve kulluk-

larını daha farklı bir boyutta yaşama ve derinleştirme 

ortamı meydana getirmiştir.  

Bayramlar birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk, daya-

nışma ve paylaşmanın en canlı tezahür ettiği zaman-

dır. Çözülen bağların tekrar bağlandığı, gevşeyen iliş-

kilerin güçlendiği, cemaat, millet ve ümmet ruhunun 

canlandığı, sosyal dokunun sağlamlaştığı bereketli 

anlardır.

Bayramlara herkesin katılması, daha canlı ve heye-

canlı yaşanması için herkesin katkı sağlaması, millet 

ve ümmetin güçlenmesi, birlik ve dirlik tablosunun 

daha canlı gösterilmesi açısından fevkalade önemli-

dir. Bayramlar toplum ruhunun tamir ve tedavisi için 

bulunmaz fırsatlardır. Ecdadımız bu fırsatları iyi de-

ğerlendirmiş, borç yüzünden hapse düşenlerin bor-

cunu ödeyerek hapishaneden çıkıp birlikte bayram 

yapmalarını sağlayacak derece insanî davranmışlar-

dır. Gönül köprüsü olan bu bayramlar terörün, cina-

yetlerin, harplerin, kırgınlık ve dargınlıkların hülasa 

her türlü düşmanlıkların yok olduğu, sevgi, kardeşlik, 

birlik, dirlik ve dayanışma ruhunun ihya edildiği günler 

olsun.  

Mübarek Ramazan’a bizi ulaştıran Yüce Allah, şimdi de 

Kurban Bayramı heyecanına ve hizmetlerine bizi bir 

adım daha yaklaştırdı. İki bayram arasında, 24 Haziran 

seçimlerinde yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk se-

çimini yaşadık. Bu seçimlerin millet ve ümmet coğraf-

yasındaki ehemmiyetini idrak ederek gerekli desteği 

verdik. Yeni seçilen Cumhurbaşkanımıza, ülkemize ve 

mazlum coğrafyalara hayırlı hizmetler etmesi duasıy-

la muvaffakiyetler dileriz.

Hüdâyi Vakfımız bu yılda İstanbul’da ve 40’tan fazla 

ülkede kurban kesim hizmeti verecektir. Kardeşleri-

mizin kurban ibadetini yerine getirmelerine aracı ol-

manın mesuliyetini iyi biliyoruz. Bu meyanda gerek 

İstanbul’da, gerek diğer ülkelerde kurban kesmenin 

fıkhî şekil şartlarının yerine getirilmesine büyük önem 

veriyoruz.  Takva ile Hakk’a yakınlaşma vesilesi olarak 

kurbanlarını bize emanet edenlerin emanetlerine iba-

det şuuruyla sahip çıktığımızın bilinmesini isteriz. Di-

ğer ülkelerdeki kurban kesimlerini bizzat bu ülkelerde 

hizmet eden çalışanlarımızla yakından takip etmekte, 

ayrıca İstanbul’da vakıf merkezimizden çalışanlarımı-

zı da sair ülkelere hem çalışmalara yardımcı hem de 

murakıp olarak vazifelendirmekteyiz. 30 yıla yakın 

bir zamandır artık gelenekselleşmiş bir hizmet olarak 

sunulan İstanbul’daki Kurban hizmetlerimizi de bu yıl 

yine çalışanlarımız ve öğrencilerimizin desteğiyle en 

güzel şekilde icra edeceğiz.

Rabbimize yakınlığımızın ve takvamızın artması niya-

zı ve hacılarımızın haclarının mebrur olması dileğiyle, 

Kurban Bayramınızı tebrik ederiz. 

Ahmed Hamdi TOPBAŞ 

Yönetim Kurulu Başkanı
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ÂHİRETİ ÎMAR;  
ALLAH İÇİN VERMEK…

Rasûlullah r Efendimiz, bir hadîs-i kudsîde şöy-

le buyurmuşlardır:

“Cibrîl bana Allah Teâlâ’nın şöyle buyurduğunu 

söyledi:

«Bu dîn (yani İslâm), Zât’ım için seçip râzı olduğum 

bir dîndir. Ona ancak cömertlik ve güzel ahlâk ya-

kışır. Müslüman olarak yaşadığınız müddetçe onu, 

bu iki hasletle yüceltiniz!»” (Heysemî, VIII, 20; Ali el-Müttakî, 

Kenz, VI, 392)

Câlib-i dikkattir ki, her ne kadar cömertlik, gü-

zel ahlâkın muhtevâsında olsa da, burada güzel 

ahlâkın yanında Cenâb-ı Hak tarafından ayrıca 

zikredilmiştir. Bu, Rabbimiz’in güzel ahlâk içinde 

cömertliğe apayrı bir değer verdiğinin bir işareti-

dir. Nitekim bir başka hadîs-i şerîfte, cömertliğin 

ilâhî muhabbet ve yakınlığa vesîle olduğu şöyle 

bildirilmektedir:

“Allah Teâlâ cömerttir, ihsan sahibidir; cömertliği 

ve yüksek ahlâkı sever…” (Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, I, 60)

İşte bu sebeple bir mü’min, yaklaşan Kurban 

Bayramını da kendisi için bir nîmet bilip, Cenâb-ı 

Hakk’a yakınlığını artırabilmek için, en yakının-

dan başlayıp kademe kademe en uzaktakilere 

kadar bütün garip, yetim, yoksul ve mazlumların 

yardımına koşmalı,  elinden geldiği kadar kardeş-

lerine infâk etmeli ve hattâ onları kendine tercih 

edebilmelidir.

Bunun için de gerekli olan yegâne gönül sermâ-

yesi ise “cömertlik”tir. 

Cömertlik, hiçbir dünyevî karşılık beklemeden ik-

ram etmektir. Zira verilen şeye fânî, nefsânî veya 

dünyevî herhangi bir karşılık beklemek, cömert-

lik değil ticarettir.

Cömertlik, Allâh’a ve âhirete kâmil mânâda îmâ-

nın bir neticesidir. Cömertlik, îmandan gelen bir 

merhamet mahsûlüdür. Yani merhametli mü’min 

cömert, cömert kimse de merhamet sahibi olur. 

Efendimiz ashâbına bir gün:

“–Nefsim kudret elinde bulunan Allâh’a yemin ede-

rim ki, birbirinize merhamet etmediğiniz müddetçe 

cennete giremezsiniz.” buyurmuşlardı.

Ashâb-ı kirâm:

“–Yâ Rasûlâllah! Biz hepimiz merhametliyiz.” de-

diler.

Allah Rasûlü r buyurdular ki:

“–(Benim kastettiğim) merhamet, sizin anladığınız 

şekilde yalnızca birbirinize olan merhamet değil-

dir. Bilâkis bütün mahlûkâta şâmil olan merha-

mettir, (evet) bütün mahlûkâta şâmil merhamet!..” 

(Hâkim, IV, 185/7310)

Nitekim Efendimiz’in merhamet ve cömertliği en 

zirvedeydi. Bizim için O’nunla beraber olmanın 

bir şartı da, Efendimiz’in cömertliğine yaklaşabil-

memizdir. 

Cömertlik, alın teriyle kazanılan servetin hebâ 

olması, malın boşu boşuna başkalarına gitmesi 

değildir. Bilakis mü’minin malını-mülkünü kalıcı 

kılması, bu fânî dünyada kazandıklarıyla ebedî 

olan âhireti îmar etmesidir.

Rabbimiz âyet-i kerîmelerde şöyle buyurmakta-

dır:

“…Hayır olarak harcadıklarınız kendi iyiliğiniz 

içindir. Yapacağınız hayırları ancak Allâh’ın 

rızâsını kazanmak için yapmalısınız. Hayır ola-

rak verdiğiniz ne varsa, karşılığı size tam ola-

rak ödenir ve aslâ haksızlığa uğratılmazsınız.” 

(el-Bakara, 272)

“Siz hayra ne harcarsanız, Allah onun yerine 

başkasını verir.” (Sebe, 39)

Unutulmamalıdır ki, kişinin malının üzerinde irâ-

desi yoktur. Tam tersine, paranın kişinin üzerinde 

Osman Nûri Topbaş

4

H ÜDÂY İ  BÜ LTENİ



bir irâdesi vardır. Zira para, kazanılışındaki mâ-

nevî temizlik durumuna göre, lâyık olduğu yere 

gider; sahibinin irâdesini de kendi gittiği yere 

doğru istikâmetlendirir. Para helâlden kazanıl-

mışsa sahibini de helâle götürür, haramdan ka-

zanılmışsa, sahibini de harama sevk eder. Dolayı-

sıyla kişinin malını Allah yolunda harcayabilmesi, 

onun kazancının helâliyet seviyesini gösterir. 

Ayrıca hayra sarf edilen mal, aslında kişinin âhiret 

sermâyesidir. Bu hakikati Ebû Zer t şöyle ifâde 

buyurmuştur:

“Bir malda üç ortak vardır. Birincisi mal sâhibi, 

yani sen, ikincisi kaderdir. O, hayır mı, yoksa felâ-

ket ve ölüm gibi şer mi getireceğini sana sormaz. 

Üçüncüsü mîrasçıdır. O da bir an önce başını yere 

koymanı (yani ölmeni) bekler, ölünce malını alır 

götürür, sen de hesâbını verirsin. Eğer gücün yeter-

se sen bu üç ortağın en âcizi olma!

Allah Teâlâ: ّبـُـوَن َ َحــّىٰ تُْنِفُقــوا ِمّـَـا ُتِ  Sevdiğiniz» لـَـْن تَنَالـُـوا اْلــِرّ

şeylerden infâk etmedikçe birre (hayrın kemâli-

ne) eremezsiniz…» (Âl-i İmrân, 92) buyuruyor. İşte be-

nim en sevdiğim malım şu devemdir, (âhirette kar-

şıma çıkması için) onu kendimden önce gönderiyor 

(sadaka olarak veriyor)um.” (Ebû Nuaym, Hilye, I, 163)

Cömertlik, insanı fânî dünyanın gel-geç zevklerine 

dalıp ebediyet yurdu olan âhireti unutmaktan ko-

rur. Toplumdaki gariplerin, fakirlerin, kimsesizlerin 

sessiz feryatlarına duyarsız kalma hastalığından 

kurtarır. Allâh’ın ihsân ettiği nîmetleri, O’nun kulla-

rıyla paylaşmamaktan doğan vicdan azâbını, gönül 

huzûruna tebdîl eder. Ayrıca Efendimiz, cömertli-

ğin sahibine kazandırdığı bir nimeti de hadîs-i şe-

riflerinde mecâzen şöyle beyan buyurmuşlardır:

“Cömerdin kusuruna bakmayın, zira o, her sürçtü-

ğünde Allah Teâlâ onun elinden tutar.” (Heysemî, VI, 282) 

Cömertliğin ölçüsü de, içerisinde bulunduğumuz 

toplum değil, âyet-i kerîmede bildirildiği üzere; 

Ensâr, Muhâcir ve onlara tâbî olan ihsan sahiple-

ridir. Yani kendimizi onlarla mîzân etmek mecbu-

riyetindeyiz. 

Unutmayalım ki, günümüzde imkân nisbetinde 

ciddî bir infak ve îsar seferberliğine ihtiyaç vardır. 

Yine unutmayalım ki muzdarip ve muhtaç insan-

ların yerinde biz de olabilirdik. Bu sebeple has-

ta, garip, kimsesiz, muhtaç ve aç kimselere karşı 

cömertlik ve îsârımız, Rabbimiz’e karşı bir şükür 

borcumuzdur. İnfâk ederken sevinerek verebil-

memiz, bizim Efendimiz’e olan yakınlığımızın bir 

göstergesidir. 

Velhâsıl elimizdeki nîmetleri muhtaçlarla payla-

şalım ki, memnun ve mesrûr ettiğimiz gönüller, 

dünyada rûhâniyetimiz, âhirette imdâdımız, Cen-

net’te saâdetimiz olsun. Çünkü hadîs-i şerîfte bil-

dirildiği üzere;

“Cömert, Allâh’a yakın, Cennet’e yakın, insanlara 

yakın, ama Cehennem’den uzaktır. Cimri ise Al-

lah’tan uzak, Cennet’ten uzak, insanlardan uzak, 

ama Cehennem’e yakındır.” (Tirmizî, Birr, 40)

Rabbimiz cümlemize; fedakârlık, cömertlik ve 

diğergâmlık sembolü olan bu Kurban ikliminde, 

kırık gönülleri ihyâ edebilmeyi, kimsesizlerin 

kimsesi, gariplerin hâmîsi, mazlumların ümidi 

olabilmeyi, bu vesîleyle de rızâ-yı ilâhîsine eri-

şebilmeyi, lûtf u keremiyle ihsân eylesin… 

Âmîn!..

”

“ Cömertlik, insanı fânî dünyanın gel-geç zevklerine dalıp ebediyet yurdu olan 

âhireti unutmaktan korur. Toplumdaki gariplerin, fakirlerin, kimsesizlerin 

sessiz feryatlarına duyarsız kalma hastalığından kurtarır. Allâh’ın ihsân 

ettiği nîmetleri, O’nun kullarıyla paylaşmamaktan doğan vicdan azâbını, 

gönül huzûruna tebdîl eder. Bu vesileyle bir mü’min, elinden geldiği kadar 

kardeşlerine infâk etmeli ve hattâ onları kendine tercih edebilmelidir. 
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İstanbul’da Kurban Hizmeti

Vakfımızda yurt içi vacip kurban organizasyonu 

Üsküdar ve Küçük Çamlıca’da iki modern ve hijye-

nik kesimhânede profesyonel kasaplar eşliğinde 

gerçekleştiriyor. Vakfımız Kurban Bayramı’nın ilk 

iki günü randevu sistemiyle kestiği kurbanlarla İs-

tanbul halkına ibadetlerini gönül huzuruyla yerine 

getirme imkanı sunuyor.

İstanbul’da vakfımıza kayıtlı 6 bin dul, yetim, mu-

hacir ihtiyaç sahibi aileye ve öğrenci evine yıl içeri-

sinde kesilen adak kurbanlardan düzenli bir şekilde 

ikramda bulunduğumuz gibi vakfımıza bağışlanan 

vacip kurbanların etlerini de aynı şekilde bizzat ka-

pılarına kadar götürerek kendilerine ulaştırıyoruz. 

Çoğu yılda bir kez evlerinde et gören ailelerin ba-

zıları bu etleri kurutarak yıl boyunca yemeklerine 

katmaya çalışıyor. 

Bayramlar sevinç ve sürur günleridir. Sadece ken-

dimizin sevinmesi değil, ihtiyaç sahibi, mağdur ve 

mazlum kardeşlerimizin de sevinmesi gerekir. Buna 

bir kurban vererek ya da bir kurban verilmesine ve-

sile olarak katkıda bulunma imkânımız var. Hiç ol-

mazsa kurbanlarımızla yıllardır bu alanda hizmet 

veren ve halkımızın güvenini sağlamış vakfımız ara-

cılığıyla onların yanında olalım. Allah (c.c), bu duygu 

ve düşüncelerle halis bir niyetle yapacağımız kur-

ban bağışlarımızı dergâh-ı izzetinde kabûl eylesin. 

Kurban sahiplerinin bizzat yerinde görerek 

ve vekâletleri alınarak kestirdiği kurbanların 

1/3 oranındaki kısmı vakfımıza bağışlanmak-

ta ve bağışlanan kurban etleri:

• Yıl boyunca muhtaçlara yemek dağıtılan 

Aşevlerimizde,

• Vakfımıza bağlı eğitim kurumlarımızda ka-

lan öğrencilerimizin yemeklerinde,

• Bayramın ilk üç günü İstanbul’da aylık dü-

zenli erzak paketi yardımında bulunduğu-

muz ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılarak de-

ğerlendirilmektedir.
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Ramazan İkramları ile

Bayram Sevinci Yaşattınız

İnfak ve yardımlaşma duygularının zirveye çıktığı 

Üç Aylar’ın başında “Rahmet ve Mağfiret Mevsimi 

Üç Aylarda Muhtaç ve Muzdaripler İkramlarınızla 

Sevinsin” çağrısıyla Ramazan ayına hazırlık yapan 

vakfımız  “Kavuştuk Ramazana Niyetlendik Paylaş-

maya” diyerek dünyanın dört bir köşesinde gıda 

kumanyası ve iftar yardımlarıyla 30’dan 

fazla ülkede yaklaşık 200 bin kişi-

ye ulaştı.

Ramazan’da sizlerden gelen zekât, 

fidye, fitre, sadaka, kumanya ve if-

tar bağışlarını emanet bilen vak-

fımız, Hüdâyi Hazretlerinin 400 

yıllık kadim vakıf geleneğini de-

vam ettirerek Türkiye dahil yak-

laşık 30 ülkede ihtiyaç sahiplerine, 

dul ve yetim ailelere gıda kumanya-

ları dağıttı. 

Dağıtılan kumanyalar vakfımızın faaliyet gösterdiği 

ülkelerde bulunan kurumları veya partner kuruluş-

lar aracılığıyla bir ailenin hemen hemen bir aylık 

gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde ve bölge insanı-

nın yemek kültürü de dik-

kate alınarak hazırlandı. 

Ayrıca gelen iftar bağış-

larıyla bu ülkelerde vak-

fımıza bağlı kurumlar, 

Kur’an kursları, medre-

seler, İmam-Hatipler ve 

yetimhanelerde bulunan 

aşevlerinde ilim talip-

lerinin ve her kesimden 

insanın istifade ettiği iftar sofraları kuruldu. Dul ve 

yetim ihtiyaç sahibi ailelere zekât ve fitreler elden 

teslim edildi.

Hüdâyi Sofrasında Ramazan Sevinci

İstanbul’da Ramazan boyunca yerli ve muhacir yak-

laşık 6 bin aileye gıda kumanyaları dağıtan vakfımız 

ayrıca Üsküdar’da Hüdâyi Hazretleri’nin 

türbesinin bulunduğu merkezinde ve 

Küçük Çamlıca’da Çilehane Camii 

İLAM-İlmi Araştırmalar Merkezi’n-

de bulunan iki büyük aşevinde 

binlerce kişilik iftar yemeği çı-

karttı. 

Her akşam bir hayır sahibinin ba-

ğış yaparak sponsor olduğu iftar 

sofralarında zengin-fakir, amir-me-

mur, hoca-talebe birlikte iftar etmenin hu-

zur ve güzelliğini yaşadı, hep birlikte kutlu ibadetin 

sevabına ve bereketine ortak oldu.

Ramazan ayında hayır ve infaklarınızla İslam dün-

yasında ve mazlum coğrafyalarda gönül köprüleri 

kuruldu. Yardımlarınız 

mahzun gönüllere umut 

ve tebessüm oldu. Dualar 

edildi, dualar alındı. Bu 

vesileyle bayramını garib 

gurebanın bayramına or-

tak yapan, Hüdâyî yardım 

kervanına katılan siz gö-

nüldaşlarımıza gönülden 

teşekkür ediyoruz.

Yardımlarınızla Ramazan’da dünyanın dört bir köşesinde iftar sofraları 
kuruldu, kumanyalar dağıtıldı. 
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Kurbanda Unutma!
Kurban sözlükte, “yaklaşmak, Allah’a yakınlık sağ-

lamaya vesile olan şey” anlamına gelir. Terim ola-

rak “kurban”, Allah Teâlâ’ya yaklaşmak için kurban 

niyetiyle belirli vakitte kesilen özel hayvanın adıdır.

Kur’an-ı Kerim’de İslam’dan önceki ilahî dinlerin 

hepsinde kurban ibadetinin olduğu belirtilir. Bu 

konuda asıl uygulama ise Hz. İbrahim’le başlar. Hz. 

İbrahim (a.s.) Allah’tan bir çocuk istemiş, duası ka-

bul olup bir evlat edinince de onu kurban etmekle 

imtihan edilmişti. İbrahim (a.s), oğlu İsmail’i bo-

ğazlamaya kalkınca, kendisine imtihanı başardığı 

bildirilmiş ve oğluna bedel olarak büyük bir kurban 

verilmiştir.

Başta Hanefi mezhebi imamları olmak üzere pek 

çok âlime göre, Kurban Bayramı’nda; dinen aranan 

şartları taşıyan her Müslüman’ın kurban kesmesi 

vâciptir.

Kurban Allah’a Yaklaşmaktır

Kurban, bizi Allah’a yaklaştıran anlamlı bir vesile-

dir. Bizi Allah’a yaklaştıran ne varsa, onun taliplisi 

olmaktır. Kurban, Allah’a yakın olma çabasıdır.

Kurbanın meşruiyetine işaret eden âyetlerde şöyle 

buyrulur: “Kendilerine rızık olarak verdiği kur-

banlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah’ın 

adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksu-

la fakire de yedirin.” (Hac, 22/28),  “Her ümmet için, 

Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar 

üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meş-

ru kıldık.” (Hac, 22/34), “Kurbanlık büyükbaş hay-

vanları da sizin için Allah’ın dininin nişanelerin-

den kıldık.  Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar 

saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde 

üzerlerine Allah’ın adını anın. Yanları üzerlerine 

düşüp canları çıkınca onlardan yiyin, istemeyen 

fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. 

Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize 

verdik. Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaş-

maz. Allah’a ulaşacak olan ancak, sizin O’nun için 

yaptığınız, gösterişten uzak amel ve ibadettir.” 

(Hac, 22/36-37)

Bu âyetlerde zikredilen hayvan kesiminin, et ihti-

yacı temini için kesilen hayvanlar olmadığı, bun-

ların ibadet amaçlı birer uygulama oldukları gayet 

açıktır. Et ve kanların Allah’a ulaşamayacağının, asıl 

olanın ihlâs ve takva olduğunun bizzat âyetin met-

ninde yer alması bunu açıkça ortaya koymaktadır.

Hz. Peygamber (s.a.v.) de kurbanı bir ibadet olarak 

kabul etmiş ve bizzat kendisi de kurban kesmiştir. 

Hz. Peygamber’in, meşru kılınmasından itibaren 

vefat edinceye kadar her yıl kurban kestiği bilin-

mektedir (Tirmizî, Edâhî, 11; bkz. Buhârî, Hac, 117, 119; Müslim, 

Edâhî,   17).

Not: Kişinin kendi kurbanını bizzat kesmesi en doğ-

ru olanıdır. Ancak kendisi ehil değil ise kurbanını 

ehil birine kestirmelidir.

Kimler Kurban Keser?

Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü 

sayılması için gereken şartlar:

• Müslüman olmak.

• Akıllı ve bulûğa ermiş olmak.

• Mukim olmak, yani yolcu olmamak.

• Belirli bir malî güce sahip bulunmak.
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Kurbanla İlgili Mekruhlar (Yanlışlar)

• Kurbanlık hayvana kötü ve sert davranmak (vur-

mak, sürüklemek gibi).

• Kurbanlık hayvanın göreceği ve duyacağı şekilde 

bıçak bilemek.

• Kesim esnasında hayvana eziyet etmek (kör bı-

çakla kesmek).

• Daha hayvanın canı çıkmadan omurilik içindeki 

sinirleri kesmek veya başını kırmak.

• Hayvanı kıbleye doğru yatırmamak

• Kurbanı gece kesmek ( gündüz kesilmişse, etini 

gece ayırmak mekruh olmaz).

• Kurbanı ehli kitap birine kestirmek.

• Kurbanlığın yününden ve sütünden faydalan-

mak.

• Kurbanın eti veya eşyasından, ibadet dışında fay-

dalanmak (etini, yularını satmak gibi).

• Kurbanın derisini satıp parasını kullanmak ya da 

deriyi kesim ücreti yapmak.

• Kurban etini tartmadan paylaşmak (ortakların 

hepsi razı iseler, göz kararıyla taksim etmek mek-

ruh sayılmaz).

Mekruh: Yapılış  şekli ve sonucu itibarıyla güzel ol-

mayan, Allah ve Peygamber tarafından beğenilme-

yen ve sevabı azaltan işler demektir. O halde mek-

ruh olan şeylerden de sakınmak gerekir.

Kurbanın Eti ve Derisi Hakkında 
Tavsiyeler

Kurbanlık hayvanın tamamı, Allah adına feda edil-

miştir.  Öncelikle ibadet ve sevap kazanma düşün-

cesi içinde olmalıyız. Ne kadar fazla fakire ulaştırır-

sak, sevabımız da o kadar çok olur. Hiç olmazsa eti 

üçe bölmeli,  bir bölümü mutlaka fakirlere verilme-

li,  bir bölümü dostlara ve akrabalara ikram edilme-

li, bir bölümü de hane halkına bırakılmalıdır.

Kurbanın derisini zedelemeden güzelce yüzmeli, 

tuzlamalı ve hayra vermeliyiz. Hayır kurumlarına 

vermek en uygun olanıdır. Deriyi satıp, parayı cebe 

atmak ya da kasaplara kesim ücreti olarak vermek 

caiz değildir.

* Hamdi Döndüren, İslam İlmihali, Erkam Yayınları ve Diya-
net’ten istifade edilmiştir.

Kurban Kesme Usulü

Kurban, bayramın ilk üç gününde kesil-

melidir. Dördüncü gün kurban kesilmez. 

Mümkünse kesim işi gündüz yapılmalıdır. 

Gece kurban kesmek mekruhtur.

Kurbanlarınızı keserken şu adap kuralları-

na dikkat ediniz:

1. Kesimi yapacak kişi mümkünse abdestli 

olmalıdır.

2. Hayvanı bağlayıp, ayakları kıbleye doğru 

gelecek şekilde yatırılmalıdır.

3. Üç kere tekbir duası okunmalıdır.

4. Bıçağı kullanan kişi “Bismillahi Allahu Ek-

ber” demelidir.

5. Kurbanlığın boynunu (yemek ve nefes bo-

rusuyla iki can damarını ) kesip, biraz bek-

lemelidir.

6. Kesimden hemen sonra hayvanın başını 

kırmak ya da omurilik içindeki sinirleri 

kesmeye kalkışmak hayvana acı verdiğin-

den, çok günahtır.

7. Bilenler kurban duasını okur. Bilmeyenler 

Türkçe olarak kurbanlarının kabul olması 

için dua eder.

8. Kurban sahibi  “Allah için” diyerek iki rekât 

şükür namazı kılar.
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Nasıl Bağış Yapabilirim?

BAYRAM HEDİYENİZ 

Vakıf merkezlerimize 
gelerek makbuz karşılığı

Aziz Mahmûd Hüdâyi Mah. Aziz Mahmud Efendi 
Sok.Camii İçi No:1 Üsküdar–İstanbul 0216 341 05 97

Küçük Çamlıca Mahallesi Çilehane Yolu Caddesi 
No: 12 Üsküdar – İstanbul 0216 428 39 60 / 250

1.

6. 

Bağışlarla ilgili detaylı  
bilgi için 0216 428 39 60  
dâhili 250 numaralı 
çağrı merkezimizi 
arayabilirsiniz.

6. 

Not: Kurban kesiminden artan meblağ olması hâlinde, artan meblağın Vakfımızın eğitim ve insanî yardım hizmetlerinde kullanılacağını bildiririz.

3. 

4. 

5. 

2. 

https://www.hudayivakfi.org.tr/online_bagis

kredi kartıyla
internet sayfamızdan ATM kartı veya

Anlaşmalı banka hesap numaralarımıza 
havale veya EFT ile

Anlaşmalı banka şubelerine giderek 
hesap numarasına gerek kalmadan 

kurumsal tahsilat yoluyla

Tüm PTT şubelerinden 5734726 no’lu 
posta çeki hesabımıza havale ile (PTT’de 
havale masrafı alınmaktadır.)

AFGANİSTAN

ARNAVUTLUK

AZERBAYCAN

BANGLADEŞ  
(Arakan)

BENİN

BOSNA - HERSEK

BULGARİSTAN

BURKİNA FASO

ENDONEZYA

ETİYOPYA

FİLDİŞİ SAHİLİ

FİLİPİNLER

FİLİSTİN

GANA

GÜRCİSTAN

HİNDİSTAN

IRAK

İRAN  
(Türkmen Sahrası)

KAMERUN

KAZAKİSTAN

KIRGIZİSTAN

KIRIM

2 0 1 8  Y I L I N DA  VA K F I M I Z I N  K

VEKALET KURBANLARINIZ
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ENİZ KURBAN OLSUN

Kesim yapılacak ülkelerdeki 
arkadaşlarımız arefe günü  
hayvan alımlarını 
gerçekleştirirler.

7. 

Yaptığınız bağışlar 
kesim yapılan ülkelere 
ihtiyaçları nispetinde 
dağıtılır.

8. 

9. 

Bayram namazından 
sonra kurbanlarınız tek 
tek isimleriniz okunmak 
suretiyle kesilmeye 
başlanır.

10. 

KOSOVA

MAKEDONYA

MALİ

MEKSİKA

MOĞOLİSTAN

NİJER

NİJERYA

ÖZBEKİSTAN

PAKİSTAN

RUSYA

SENEGAL

SIRBİSTAN (Preşeva)

SİERRA LEONE

SOMALİ

SUDAN
SURİYE

TANZANYA

TATARİSTAN (Kazan)

TOGO

UGANDA

YEMEN

YUNANİSTAN  
(Batı Trakya) 

ZİMBABVE

I N  K U R B A N  K E S E C E ˛ ²  º L K E L E R

INIZ, 40’TAN FAZLA ºLKEDE

Mağdur, muhtaç, dul ve yetim, 
mülteci ve talebeler olmak üzere 
yüzbinlerce kişiye ulaşacaktır.

YET²MHANELER

KUR’AN KURSLARI

TALEBE YURTLARI

MEDRESELER

ßADIR KAMPLAR

AŞEVLERİ

AFET B∂LGELER²

11. 

Kurbanlarınız 
kesildiğinde 
cep telefonunuza  
bilgi mesajı gelir.

Not: Vakfımıza Bakanlar Kurulu’nun 16.12.2011 tarih ve 2011/2614 sayılı kararıyla “Vergi Muafiyeti” tanınmıştır. 

Etler parçalanıp, 
paketlendikten sonra  
daha önceden belirlenmiş  
olan ailelere gönüllü  
gözlemcilerimiz  
tarafından dağıtılır.
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2017’den Kurban Manzaraları

Sağ salim yetiştiğimiz, kurbanları kestiğimiz, ihti-

yaç sahiplerine ulaştırdığımız, birçok hâdiseye şa-

hitlik ettiğimiz, yeri geldi mutlu olduğumuz yeri gel-

di hüzünlendiğimiz Kırgızistan’da bir hatıram var ki 

her şeyi özetliyor.

80’li yaşlarda olduğunu tahmin ettiğim bir ak saçlı 

amcanın kapısını çaldık. Daha önceden tespit edi-

len ihtiyaç sahibi bir mahallenin derme çatma bir 

hanesinde yaşıyordu. Kapıyı önce eşi açtı. Ardından 

bastonuna dayana dayana ağır adımlarla bir amca 

çıktı içeriden. Baştan aşağı süzdü bizi, verdiğimiz 

selamı aldı. “Kimdir bunlar?” diye sordu yanımızda-

ki tercümana. Tabii bu esnada gözlerini bir an olsun 

bizden ayırmadı. Anlında derin çizgiler, gözaltların-

da mor halkalar çektiği çileleri anlatıyordu adeta. 

Tercüman Türkiye’den geldiğimizi, hayırseverler ta-

rafından bağışlanan kurbanları kestiğimizi ve onları 

paylaşmak istediğimizi söyleyince amcanın hüzün-

lü bakan gözleri bir anda nemlendi. Ve bize “Nere-

de kaldınız ey kardeşlerim” diye seslendi ve  bana 

sarıldı. Uzunca bir süre o şekilde kaldık. Artık etraf-

taki insanlar yeter, bırak demeye başladılar. Sonra 

yanağını yanağıma dayadı ve bizi çekin dedi. Birkaç 

kare fotoğraf çekildikten sonra evine davet etti. Ço-

cuklar gibi şendi, yerinde duramıyordu. 

Uzun uzun konuştuk, benden Türkiye’yi anlatmamı 

istedi. Durup durup “özledik” dedi. Herkese selam 

söyleyin, bir daha bu kadar bekletmeyin diyerek 

uğurladı bizi. Birkaç defa dönüp arkama baktım. Bir 

taraftan iki eliyle bastonuna dayanmış nemli gözle-

riyle gidişimizi seyrediyor, diğer taraftan da  sürekli 

dudakları kıpırdıyor, belli ki dua ediyordu.

Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı, 2017 yılı kurban organizasyonunda dünyanın 40’tan farklı ülkesinde kurban 

bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Hüdâyi gönüllüsü olarak kurban organizasyonuna katılanlardan 

hatıralarını dinledik.

Ömer Faruk ÖzbilKırgızistan

Amcanın hüzünlü bakan gözleri bir anda 

nemlendi ve bize “Nerede kaldınız ey kar-

deşlerim” diye seslendi.

Nerede Kaldınız  

Ey Kardeşlerimiz? 

12

H ÜDÂY İ  BÜ LTENİ



Kurban kesileceğini duyan insanlar bayram namazı kılınırken dağıtım yapılacak yerlerin önüne gelip bir 

parça et alabilme umuduyla akşama kadar beklediler. 

Mesuliyetimiz Çok Büyük

Sahip olduğu onca yeraltı-yerüstü zenginliklerine 

ve verimli arazilerine rağmen ölüm, yoksulluk ve 

yeniden bir iç savaşın patlak vermesi korkusuyla 

milyonlarca insan kamplarda, daracık çamurdan 

barakalara, çuvallardan inşa edilmiş çadırlara sıkı-

şarak yaşamaya mecbur bırakılmış. Burada geçir-

diğimiz süre zarfında yaşadıklarımız gördüklerimiz 

bizleri çok derinden etkiledi. 

Bizim için çok sıradan sayılabilecek bir parça et 

onlar için akşama kadar beklemeye değerdi. İlk ba-

kışta bir harabeyi andıran, temel ihtiyaçların çok 

güçlükle karşılandığı günlük iki öğün ya da bir öğün 

yemeğin anca bulanabildiği, beş yüz yetimin kaldığı 

bir medreseyi ziyaret edip onlara Türkiye’deki Müs-

lüman kardeşlerinin kurbanlarını ikram ettik. Bu 

şekilde sayısız medreseler ve yetimhaneler mevcut. 

Gördüklerimiz ve yaşadıklarımız ne kadar büyük bir 

mesuliyetin altında olduğumuzu yakinen bizlere ya-

şattı. Bizim çok küçük, basit gördüğümüz yardımla-

rın kıymeti orada çok büyük.  Ne olursa olsun her 

daim dünyanın her yerindeki Müslüman kardeşleri-

mizi ve mazlumları düşünüp çalışmamız gerekiyor. 

Muhammet ErdoğanSudan

KURBAN -  1439 /  2018
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Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı’nın Yurt Dışı Eğitim ve Kültür Hiz-

metleri Genel Müdürlüğü’nde görev yapmaktayım. 2017 yılının 

Kurban Bayramı’nı ata toprağı diye tabir ettiğimiz Kazakis-

tan’nın Çimkent şehrinde geçirme fırsatı buldum. 

Hüdâyi Vakfı’na emanet edilen kurban hisselerini Çimkent 

şehrinde nezih bir kesimhanede hisse sahiplerinin vekaletle-

rini tek tek vererek kesimlerine şahit olduk. Oradaki kardeşle-

rimizle buluşmalarımızda bizi uzaklardan bir akrabası gelmiş 

gibi kucakladılar. Orada kendi dilimize benzer kelimeleri duy-

dukça, adetleri gördükçe kendimizi adeta evimizde hissettik. 

Kurban vesilesiyle onlara uzattığımız kardeşlik eli, tarifi olma-

yan sevinçlere ve dualara vesile oldu. 

Bölgelere Hüdâyi Vakfımız vesilesiyle ulaşan ve dağıtılan kur-

ban etleri birçok yoksul aileye küçük birer merhem oluyor. Ha-

yırseverlerimiz bölgelerde muhtaç insanlara sadece kurban 

eti göndermiş olmuyor, onlara adeta “yalnız değilsiniz, Türkiye’deki kardeşlerinizin selamı, duası, gönlü 

sizlerle” demiş oluyor. Kurban ve çeşitli vesilelerle kurulan gönül köprülerinin artması temennisiyle…

Birlik ve Beraberliğimizin Somut Örneği 

İlk defa yurt dışında kurban organizasyonuna ka-

tıldım. Bu vesilesiyle; din kardeşliği duygusunu, 

yardımlaşmayı, oradaki yaşantıyı, vakıf hizmetleri-

mizin oradaki önemini ve değerini yakinen görme 

fırsatına erişmiş oldum, hamdolsun. 

Güzel ve yeşil doğa içine yerleşmiş harika bir şehir 

olan Batum’un az sayıdaki camilerine cemaatle na-

maz kılmak için uzaklardan gelmek, Kurban bayra-

mını kılıp cemaatle bayramlaşmak ve evlere dağı-

larak misafirperverliklerini göstermek, ziyaretlerde 

bulunmak, diğer Müslüman kardeşlerine yardım eli 

uzatmak gibi birlik ve beraberliğin somut örnekle-

ri bizi sevindirdi. Bu sevinçle, vakfımız vasıtasıyla 

vekâletlerini aldığımız hayırseverlerin 250 hisse kur-

banını Batum’un hem merkezinde, hem de en ücra 

köylerine bizzat giderek kestirdik ve çocuklara, aile-

lere çeşitli hediyeler dağıttık.  

Gittiğimiz cami, bölge ve köylerdeki camilerde Hü-

dâyi Vakfı’nın bilindiğini, sevildiğini gördüm. Bazı 

köy camilerinde kitaplarımızın, dergilerimizin bu-

lunduğuna şahit oldum. Türkiye’ye de büyük say-

gı gösterdiklerini, sevdiklerini, faaliyetlerine umut 

bağladıklarını gözlemledim.

Rasim Şakiroğlu Gürcistan

Belki 3-5 kg kurban eti maddî ola-

rak geçici bir sevinç oluyor ama 

gönüllerindeki sevinç ve muhab-

bet uzun yıllar baki kalacaktır.

Tarifi Olmayan Sevinç ve Dua 

Yunus Aracı Kazakistan
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Bizi Tekrar Bekliyorlar 

2017 Kurban organizasyonunda hem gönül coğrafya-

mızın içinde hem de Türkiye coğrafyasına yakın kardeş 

ülke olan Azerbaycan’daydık. Kurban bağışçılarının iba-

detlerine vesile olma niyetiyle bulunduğumuz Azerbay-

can’da nice güzellikler ile karşılaştık.

Sovyetlerin komünist yönetiminde İslam’ın ve Müslü-

manların ezildiği, camilerin kapatıldığı, minarelerin 

yıkıldığı bir dönemden geçmiş Azerbaycan’daki kar-

deşlerimiz ile Kurban Bayramı’nı coşku ile karşıladık. 

Özellikle Ermenistan’ın işgal ettiği ve 2016 Nisan ayında 

Azerbaycan’ın geri aldığı Çocuk Mercanlı köyünde 23 yıl 

aradan sonra ilk defa kurban kesilmesi hem bölgedeki halka hem de bize büyük bir mutluluk yaşattı. Dağ-

lık/Karabağ savaşında şehit ve gazi yakınları ile Kafkas bölgesindeki ihtiyaç sahiplerini ziyaret etmek ve 

onlara kurban etlerini ulaştırmak tarifsiz bir güzellik serpti yüreğimize.

Kurban eti dağıtımı için gittiğimiz yerlerde ihtiyaç sahipleri yollarımızı gözlüyordu. Bayramdan bayrama 

evlerine sadece bir defa kurban eti girdiğine şahit olduğumuz evler oldu. Evlerini ziyaret ettiğimiz insanlar 

bir taraftan kendilerine ikram ettiğimiz kurban etini kabul etmenin mahcubiyetini yaşarken bir taraftan da 

Türkiye’den geldiğimiz için bizlere çok dua ettiler, Türkiye’ye selam söylediler. Kurban eti dağıttığımız ihti-

yaç sahiplerinin yüzündeki tebessüm gerçekten görülmeye değerdi. Onlara sadece kurban eti dağıttığımız 

için değil, onları unutmadığımız, din kardeşliği ve yardımlaşma duygusunu onlarla yaşadığımız için bizleri 

çok sevdiler ve bizleri tekrar bekliyorlar. 

Ümmet Bilinci  

ve İslam Kardeşliği 

Kurban organizasyonu için geldiğimiz Kamerun’da 

ACAMAS Derneğimizin aktif bir şekilde hizmetlerine 

devam ettiğini gördük. Kurban Bayramına üç gün 

kala Marva şehrine geçtik. Bu bölge Müslümanların 

yoğun olduğu bir yer  ve burada yaşayan insanlar 

çok fakirler. 

Türkiye’den hayırseverlerimiz tarafından yaptırılan 

su kuyularının açılışını yaptık, çocuklara bayramlık 

elbiseler dağıttık. Dernek yöneticimiz 15 Temmuz 

gecesi Türkiye’de darbe yapıldığını öğrenen Marva 

şehrindeki Müslümanların evlerinden dışarı çıkarak 

sabaha kadar hatimler indirdiğini ve gözyaşı döktü-

ğünü anlatınca “işte ümmet bilinci ve İslam kardeş-

liği budur” dedik. Oradan güzel anılar ve dualarla 

ayrıldık.

Ahmet Sami Ünal Kamerun

Nasrettin GüneşAzerbaycan

Azerbaycan gibi dünyanın mazlum ve 

mağdur bölgelerinde Türkiye’nin bek-

lendiğini ve Türkiye’ye karşı büyük bir 

hürmet gösterildiğini gördük. 

15 

KURBAN -  1439 /  2018



Bir Poşet Etin 

Vesile Olduğu Dualar

Kurban bayramının ilk günü kurbanlarımızı kestik ve akşam 

olunca da poşetleri kamyonlara yükleyip yardıma muhtaç 

olan köylere dağıtmaya başladık. Girdiğimiz her köyde, her 

sokakta, her kapıda bir poşet eti alan insanlar hiç istisnasız 

ellerini semaya açarak dua ettiler. 

Yine başka bir yerleşim yerine et dağıtmak için gittiğimizde 

çocuklar bizi ilk olarak “nasara nasara” edalarıyla karşıladı-

lar. Yani beyaz olmamız nedeniyle bizi farklı bir dine mensup 

kişiler olarak algıladılar. Biz araçlardan aşağı indiğimizde yeleklerimizdeki Türk bayrağını gördüklerinde 

oraya et dağıtmak amacı ile geldiğimizi anladıklarında hepsi birden koro şeklinde “baba Türki, baba Türki” 

diye nida etmeye başladılar. Bu nida o an bizleri çok duygulandırdı. Bu işin aslı nedir diye sorduğumuzda 

ACAMAS yetkilileri bu çocukların bizim Maroua’daki okulumuzda okuduklarını ve bizleri çok iyi tanıdıkları-

nı söylediler. Yani Elhamdülillah öyle bir algı oluşmuş ki beyazları sadece Hıristiyan olarak gören insanlar 

bizleri oralarda görünce bunlar Müslüman Türkler diyorlar. Rabbim binlerce kilometre uzaklıkta Müslüman 

kardeşinin gönül sofrasına katkı sağlayıp hayra vesile olanlardan razı olsun. 

Bizleri Bekleyen 

Yüzlerce İnsan Var 

Kurban heyecanını yaşamak ve başka gönüllere taşımaya ça-

lışmak değeri ve tarifi mümkün olmayan bir mutluluk. Poşet-

lere konulmuş etlerin sahiplerine aynı gün içerisinde ulaştırılması için büyük emek harcandığını söyleyebi-

lirim. Özellikle huzur ve sükûnet içerisinde kurbanın ruhuna uygun olarak etlerin sahiplerine ulaştırılması, 

ihtiyacın fazla olduğu böylesi zor bölgelerde çok önemlidir. Hem bölgedeki vakıf merkezinde hem de farklı 

köylerde önceden verilmiş kayıt fişleri sayesinde kurban etleri sahiplerine ulaştırıldı. 

Burada bizleri bekleyen ve iletişim kurmayı arzu eden yüzlerce insan görüyoruz. Türkiye’den gönderilen 

kurban etlerinin gönüllerde ve yüzlerde oluşturduğu sıcak tebessümü görmemek mümkün değil.

Ayhan Yılmaz Burkina Faso

Metin Fişne Kamerun

Et poşetlerinin yetmemesi nede-

niyle et alamayan insanlar bile biz-

leri dualarla uğurladılar.
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Yetim ve Öğrenci Diyarı

Muaz Erdem 

Yardımlarınız Çok Değerli 

Kurban bayramı münasebeti ile Aziz Mahmud Hüdâyi Vak-

fı gözlemcisi olarak Tanzanya’da bulundum. Daha önce de 

yönetici olarak görev yaptığım için bildiğim bir coğrafyadır. 

Bundan dolayı büyük bir ilgi ile karşılaştım.

Kurbanlar kesildikten sonra dağıtım işlemleri için bölgeye 

gittiğimizde bizim için belki de küçük bir ikram gibi görünse 

de onlar için bunun ne kadar değerli bir şey olduğunu fark 

ettim. Vakfımız tarafından yaptırılan Medine Camii önünde 

dağıtım gerçekleştirecektik. Yoğun bir kalabalığın 4 saatten 

beri bizleri beklediklerini öğrendik.

Efrahim Özkul Tanzanya

Sudan

Afrika’nın ve dünyanın çeşitli ülkelerinden binlerce üniver-

site öğrencisinin öğrenim gördüğü Sudan, adeta Asr-ı Saa-

det’teki Ashab-ı Suffa geleneğinin devam ettiği bir ülke me-

sabesinde. İç savaş sebebiyle bölünmeden önce Afrika’nın 

en büyük ülkesi olan Sudan, aynı zamanda iç savaşta ölen 

binlerce insanın ardında bıraktığı birçok yetimi de içinde ba-

rındıran bir ülke. 

Sudan, her ne kadar yer altı zenginliklerine ve verimli toprak-

lara sahip olsa da diğer Afrika ülkelerinde olduğu gibi kendi 

kaynaklarını kullanamıyor. Bu sebeple yardıma muhtaç du-

rumda olan Sudan’da özellikle Türk yardım kuruluşları Sudanlı kardeşlerimize yardım eli uzatıyor. Vakıf 

olarak da Sudan’da sadece Kurban Bayramında değil, Ramazan ayı ve diğer zamanlarda gıda yardımı 

yapıldığı gibi, oralarda kurulan birçok yurt, okul ve Kur’an kursu sayesinde eğitim alanında da oldukça 

önemli ve kalıcı faaliyetler yürütülüyor.

Sudan’daki Türk sivil toplum kuruluşları tarafından büyük bir hürmet gören Vakfımız, diğer STK’larla da 

koordineli hareket ederek ülkenin her kesimine adil bir şekilde dağılım gösterilmesine önemli bir katkı 

sunuyor. 

Bir yandan bu kadar çok insanın ih-

tiyaç sahibi olduklarına üzülürken, 

diğer yandan da kesilen kurbanla-

rın bu kalabalığın ihtiyacını gider-

mesi bizleri sevindirdi.
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Kurban’da 40 Ülkedeyiz

Yaklaşık 40 ülkede kendi müesseseleri veya ortak kuruluşlar aracılığıyla kurbanlarınızı kestirerek bölgenin 

yoksullarına, dul ve yetim ailelere ve Kur’an kursu ve medrese gibi eğitim yuvalarında okuyan talebelere 

dağıtan vakfımız; bu vesileyle İslâm dünyasında sevgi, kardeşlik ve ümmet bilinci adına gönül köprüleri 

kurmaktadır. 

Uzakları Yakın Etmek İçin...

Kurban vekâleti veren vatandaşlarımızın akılla-

rında soru işareti bırakmamak ve kurban kesim-

lerinin sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesine 

yardımcı olmak amacıyla ilgili ülkelerdeki kendi 

kurumlarımızdaki Türk personele ilave olarak yine 

İstanbul’dan vakfımız personeli içinden seçtiğimiz 

gözlemcileri yaklaşık 40 ülkeye gönderiyoruz. Göz-

lemcilerimiz gittikleri ülkelerde aynı zamanda kur-

ban kesiminde fotoğraf ve video çekiyor, yapılan 

kurban yardımı faaliyetlerini kayıt altına alıyorlar.

Bu yılki yurt dışı kurban organizasyonunu “Kurban 

Fedakârlık, Hakk’a Yakınlıktır” çağrısıyla başlatan 

vakfımız, siz hayırsever kardeşlerimizi kurban he-

yecanına ortak olmaya davet ediyor. Hedefimiz ve 

gayemiz kurban coşkusunu sizlerin de destekleriyle 

kurban kesme gücü olmayan kardeşlerimizle pay-

laşarak onların mutluluklarına ve dualarına ortak 

olmaktır.

Yurt dışı kurban faaliyetleri ile dünya çapında hizmet veren vakfımız, hayır-
sever vatandaşların yurt dışında kesilmek üzere vekâlet usulüyle bağışladığı 
kurbanları Afrika, Asya, Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu,Uzakdoğu gibi farklı 
coğrafyalarda ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. 

H ÜDÂY İ  BÜ LTENİ

18



Bayram Yaşattığın Kadardır
Bayram yaşadığın kadar değil, yaşattığın kadar 

bayramdır. Öyleyse gelin, bu bayramda Kame-

run’un gülü Marva şehrini ve gariplerini unutmaya-

lım! Yetimlerin yetimi olan Beşir’i, çaresiz Fatıma’yı, 

imkânsızlıklar içerisinde olmasına rağmen her hali 

şükür dolu olan Habibe Teyze’yi, hocalarının ve 

kendilerinin maişetini sokaklarda dilenerek karşı-

layan hafızlarını ve daha nicelerini.

Habibe teyze… Dikili olan dört duvar onun yuva-

sıydı. İçinde ne bir yatak ne bir kilim vardı, topra-

ğın üzerinde ömür tüketiyordu. Ama her halinden 

hoşnuttu. Dilinden dua ve şükür dökülüyordu. Açtı 

o, yiyecek bir lokma ekmeği olmadığı için her gün 

oruç tutan bir kuldu. 

Göbek bağı bile düşmeden çöpte bulunan Beşir’i var 

Marva’nın. “Ne istersin Beşirim, ne alayım sana?” 

sorusuna “Ekmek al” diye cevap veren bir Beşir o.  

Çaresiz, ayakları çapraz olan, gençliğinin baharında 

bir de Fatıması var. Fatıma o haliyle bile sürünerek 

medreseye gider, hafızlığını devam ettirirdi. 

Kendilerine uzanacak bir eli bekleyen biçareler var. 

Hangi hastalıktan vefat ettiğini bilmeyenler var. 

Müslümanlara yetimhane açtırılmamasından do-

layı imkânsızlıklar içerisindeki Müslüman ailelere 

sığınan nice öksüzler, yetimler var. Yine, mecburi-

yetten Hristiyan yetimhanelerine konulmuş, Davut 

iken “David”, Yusuf iken “Josef” hâline getirilen nice 

anasız, babasız, kimsesiz yavrucaklar var. Kendisi-

ne bir poşet et ikram edildiğinde gözleri yaşaran; 

size, dolayısıyla İslâm’a ısınacak insanlar var.

Ve daha sayamadığımız nice sıkıntı ve dert içinde 

yüzbinlerce kardeşimiz Kamerun’da bizi bekliyor, 

yolumuzu gözlüyor. Bu bayramda bir gönle girebil-

memiz, Hakk’ın rızasını kazanabilmeniz temenni-

siyle hafızlar diyarı Marva’dan selam ve dua ile.

Ali Çalış / Marva Acamas 

Kamerun Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
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Tanzanya’da  

Sel Mağduru 725 Aileye  

Kumanya Dağıttık

Hüdâyi Acil Yardım (HAY) çalışmaları kapsamında 

yurt içinde ve yurt dışında sel, kuraklık vb. doğal 

afetlerin ve insani krizlerin yaşandığı bölgelere acil 

yardımları ulaştıran vakfımız Tanzanya’da Nisan ayı 

içerisinde meydana gelen sel felaketi mağdurlarına 

da yardımlarda bulundu. Darüsselam şehrine bağlı 

İlala ilçesinde gerçekleşen yardım dağıtımına İlala 

Kaymakamı Abdallah Mtinika da katıldı.

Vakfımızın Tanzanya sorumlularından Muhammet 

Cesur ülkede her yıl Nisan ve Mayıs aylarındaki yo-

ğun yağış sonucu oluşan seller yüzünden yüzlerce 

insanın evsiz kaldığını, onlarca insanın hayatını 

kaybettiğini ifade etti. Sel yüzünden evsiz kalan 

insanlara dağıtılan yardım paketlerinin içerisinde 

pirinç, un, yağ, içme suyu, sinek ilacı ve kanga adlı 

yerel kıyafet olduğunu söyleyen Cesur, selin vurdu-

ğu yerlerde tespit edilen mağdur ailelere ulaşmaya 

çalıştıklarını kaydetti.

İlala Kaymakamı Abdallah Mtinika da “Bu zor gün-

lerde temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorla-

nan halkımıza Türk halkından gelen bu yardımların 

iki ülke arasında oluşan kardeşlik bağlarını daha da 

kuvvetlendireceğine inanıyoruz.” dedi.

Tanzanya’da Nisan ayında meydana gelen sel fela-

ketinde 12 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda ev ve iş 

yeri yıkılmış, bazı okulların alt yapıları çökmüş, ülke 

genelinde eğitime ara verilmişti.

Arakan Kamplarında Toplum Merkezleri  

İnşa Ediyoruz

Bangladeş’in Cox’s Bazaar bölgesindeki Kutupalong 

kamplarında Arakanlı mülteci kardeşlerimiz için sos-

yal yaşama dair toplum merkezleri inşa ediyoruz.

Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı - Türk Kızılay’ı işbirliği 

içerisinde yürütülen ortak projeyle Myanmar’da-

ki zulümden kaçıp Bangladeş’teki derme çatma 

kamplarda zorlu koşullarda hayat mücadelesi veren 

Arakanlı Müslümanlara bir dizi yardımlar yapılıyor.

Bu çerçevede; su kuyusu, güneş enerji paneli, med-

rese/eğitim merkezi, tuvalet, banyo, çamaşırhane, 

aydınlatma sistemleri, atık sistemi ve çocuklar için 

spor ve oyun alanları gibi farklı müştemilatı olan 

yapılar inşa edilerek Arakanlı mazlum kardeşleri-

mizin hizmetine sunuldu.  
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Filistinli Kardeşlerimiz Yalnız Değil

Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi Gazze’de 

uzun süredir ambargo ve abluka altında yaşayan Fi-

listinli kardeşlerimiz imkânsızlıklar içerisinde hayat 

mücadelesi veriyor. Şartların daha da zorlaştığı şe-

hirde yaklaşık iki milyon Filistinlinin ilaç, tıbbi mal-

zeme, gıda, barınma, eğitim, elektrik, temiz içme 

suyu gibi ihtiyaçları güçlükle karşılanıyor. 

Yıl içerisinde Kudüs ve Gazze şehirlerinde Rama-

zan, Kurban, gıda, yetim, giysi gibi farklı başlıklar-

daki insani yardım projelerini bölgedeki ortak ku-

ruluşlar aracılığıyla gerçekleştiren vakfımız, işgal 

altındaki topraklarına dönmek için “Büyük Dönüş 

Yürüyüşü” gerçekleştiren Filistinli kardeşlerimizi 

yalnız bırakmadı.

Bu kapsamda “Filistin” bağışlarınız aracılığıyla top-

ladığımız yardımlarla Filistinli kardeşlerimizin ilaç, 

tıbbi malzeme, gıda gibi acil ihtiyaçlarını karşıladık. 

Sudan, Mali ve Burkina Faso’ya Kitap Bağışı

Afrika’ya yardım elini uzatmayı sürdüren vakfımız, 

gelen taleplere binaen 2018 yılı Temmuz ayında 

Sudan, Mali ve Burkina Faso’da eğitim faaliyetleri 

yürüten muhtelif derneklere Fransızca ve Arapça 

toplam 106.840 adet kitap bağışında bulundu.

Adları zikredilen ülkelerde kendilerine kitap hediye 

edilen insanların yüzlerine yansıyan mutlulukları 

ve yaşanan duygu dolu anlar görmeye değer man-

zaralar oluşturdu.

Kitap bağışı için yardımda bulunarak bu tür faali-

yetlere katkı sağlayan tüm bağışçılarına teşekkürü 

bir borç bilen Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, gönüldaş-

ları sayesinde gelecekte de benzer taleplere cevap 

verme gayreti içerisinde olacaktır.
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Gözümüze Uzak, Gönlümüze Yakın Mazlum Bir Halk 

Moro Müslümanları

Asya Pasifik bölgesinde irili ufaklı 7107 adadan oluşan bir coğrafyada nüfusunun %15’e yakınını 

Müslüman azınlık kabilelerin oluşturduğu Filipinler, Uzak Doğu’nun tek Hıristiyan ülkesidir. “Kom-

şumuz artık yanı başımızda oturan değil, durumundan haberdâr olduğumuz herkestir” anlayışıyla 

dünyanın dört bir köşesinde irşad ve infak çalışmalarında bulunan Hüdâyi Vakfı, Moro Müslümanla-

rını da bu hayır kervanının içine katıyor.

Ne Olur Filipinlere Gelin!

2003 senesinde Malezya’da Uluslararası İslam Üni-

versitesi’nde bir sempozyuma katılmıştım. Konuş-

macılar içerisinde yer alan Irak Kerkük Türkmen-

lerinden İhsan Kasım Essalihi hocayla tanıştım. 

Tebliğinin akabinde kendisine Moro Müslümanlarını 

sorduğumuzda gözleri yaşarmış ve hüzünlü bir eda 

ile seneler öncesine gitmiş ve şunları aktarmıştı:  

“Malezya’da bir başka sempozyumda konuşma-

cıydım. İstanbul’dan geldiğimi bilen yaşlıca bir 

zat, beli iki büklüm olmuş, saçı sakalı ağarmış bir 

ihtiyar tebliğimin akabinde yakama yapıştı ve “Ne 

olur Filipinlere gelin, bizim ecdadımız Müslümandı, 

neslimiz zorla Hristiyanlaştırılıyor, sizler Osmanlı 

Halifesinin torunlarısınız. Ne olur bizi mahzun bı-

rakmayın. Ümmetin önüne düşün ve bize sahip çı-

kın” dedi. İşte ben ne zaman Filipinleri düşünsem o 

ihtiyar Filipinler müftüsünün inlemeleri kulaklarım-

da çınlıyor.” 

Essalihi hocamızdan bu sözleri işitince artık ye-

rimde duramamış ve Filipinlere geçmiştim. Bu ilk 

devrede ülkeyi tanımış, Müslümanların sorunlarını 

mahallinde gözlemlemiş ve ülke lisanı ile kültürüne 

aşinalık geliştirmiş oldum.

11 Yıldır Moro Müslümanlarının 
Yanındayız.

2007 senesinde Filipinler’e hicretimizin dördüncü 

senesi sonunda İstanbul’da Aziz Mahmud Hüdâyi 

Vakfını ziyaretimizde Osman Nuri Topbaş Hoca-

efendi ile de tanışma ve sohbet etme imkânı bul-

muş, kendilerine Moro Müslümanlarını ve yukarıda 

bahsettiğim hatırayı arz etmiştim. O gün bugündür 

yani 11 senedir Hüdâyi Vakfı mazlum Moro coğraf-

yasına el uzatmaktadır.

Filipinler asıl ismiyle Nusantara adaları hicretin 

dördüncü asrında Yemenli sûfiler vasıtasıyla İs-

lamiyet ile tanıştı. Brunei, Malezya ve Endonezya 

gibi İslamiyet’i seçti. 16. yüzyıl sonunda İspanyol 

Dr. Mehmet Rıza Derindağ
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sömürgeciler Nusantara’nın başşehrini kuşatarak 

on binlerce Müslümanı kadın erkek, ihtiyar genç, 

çocuk bebek demeden katlettiler, birçoğu yanarak 

can verdi. İspanyollar sistematik katliamlarla Müs-

lümanları soykırıma tabi tutarken Katolik papazlar 

da geride kalanlar Hristiyanlık dinini seçmekle ha-

yatta kalmalarının mümkün olabileceğini salık veri-

yordu. Papazlar, ordunun katliamla girdiği her yer-

de kilise ve okul inşa ediyorlardı. Alem-i İslam’dan 

da uzak kalan bu coğrafya 333 sene İspanyol meza-

limiyle Hristiyanlaştırılmaya çalışıldı. Bu zulümden 

kurtulabilenlere İspanyollar, Fas Müslümanlarına 

atıfla “Moro” ismini vermişler. Yine Morolular’dan 

duydukları “Fi Emanillah - Allah’a emanet” vedası-

na atfen başkente “Manila” ismini vermişlerdi. 

Müslümanların çilesi İspanyollardan sonra da bit-

memiş Amerikalıların yarım asırlık asimilasyonuna 

maruz kalmışlardır. Moro’nun ağıtlarına bir güzel 

sada Dersaadet’ten, Yıldız Sarayı’ndan, Cennet 

Mekân Halife II. Abdülhamid’den gelmişti. Sonra 

aradan bir asır geçecek maalesef Anadolu ile İslam 

coğrafyasının köprüleri tahrip edilecekti. Hüdâyi 

Vakfı bir asır önce yıkılan bu köprüleri tekrar inşa 

ediyor, gönül coğrafyamızı yapmış olduğu yardım-

larla ihya ediyor. 

Binlerce Kişi Hidayete Erdi

Yukarda da arz ettiğimiz bu savaşlar, zulümler, iha-

netler karşısında Moro Müslümanları, ehl-i sünnet 

çizgisinden ayrılmamak ve dinlerini muhafaza ede-

bilmek için fevkalade bir gayret içinde olmuşlardır. 

Hüdâyi Vakfı 2007 senesinde bu ihtiyacı karşılamak 

üzere Erkam Yayınları’ndan tercüme edilmiş 70 bine 

yakın dini kitabı buraya gönderdi. Bu eserlerden bir 

kısmı 80 üniversite ve lisede ders kitabı olarak oku-

tulmaya başlandı. 100 bin öğrencimiz bugün itiba-

riyle bu dersleri almaktadır. Şu anda ise bu eserler 

farklı kabile ve mahalli lisanlara tercüme edilmek-

tedir. Bu çalışmalar vesilesiyle binlerce kişinin hida-

yetine vesile olunuyor. Hüdâyi Vakfı ecdadımızdan 

tevarüs aldığımız mazlum ümmete sahip çıkmak 

davasının en güzel misallerini bu Ramazanda ya-

şattı bizlere. 

Bu Ne İhlâslı Bir Amel!

Kurbanlarını Türkiye dahil 40’dan fazla İslam belde-

sinde kestiren Hüdâyi gönüllüleri zannımca fevka-

lade ihlaslı bir halet-i ruhiye ve bilinçli bir kulluk ile 

bu işe gönül veriyorlar. 

Geçen seneki kurbanda vekaletleri alıp isimleri 

zikrederken düşündüm: “Filipinler’de Moro ada-

sındayız. Türkiye’den on binlerce kilometre ötede 

bilmediğimiz, tanımadığımız birilerinin kurbanla-

rını kesiyoruz. Ve bu insanların bilemeyecekleri, 

kendilerini göremeyecekleri -inşallah ahirette bulu-

şacaklar- çok farklı bir coğrafyada kurbanları kesili-

yor. Filipinler saat olarak 6 saat Türkiye’den önde. 

Şu anda kurbanları kesilenler uyuyorlar. Kendileri 

namına burada şu kurbanlar kesiliyor. Ya Rabbi, ne 

ihlaslı bir ameldir bu.  Gurura, enaniyete, benlik ve 

nefsani hiçbir hisse alet olmayan bir amel.”

Evet, bu kurban meselesi bir kaç kilo et dağıtmak 

meselesinin çok daha ötesinde şuurla bakıldığında, 

ameli, ictimai ve İslami yönleriyle değerlendirildi-

ğinde ve neticelerine bakıldığında bambaşka an-

lamlar ihtiva edebiliyor.

Cenab-ı Hak Kurban ile kendisine yakınlaşanlardan 

ve kurban ile birbirlerine bağlananlardan eylesin. 

Kurban Bayramınız mübarek olsun. 
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Güzel Suriye Sen Ne Haldesin?

Bir grup gönüllü dostla,  bir hafta sonu programıyla 

Suriye ziyaretinde bulunduk. Suriye’deki insani kri-

zin başladığı 2011 yılından bu yana sahada etkin bir 

şekilde hizmet veren Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı’nın 

bölgedeki yardımlarını takip etmek üzere yola çı-

kan ekibe dahil olduk.

Hatay-Reyhanlı üzerinden Cilvegözü Sınır Kapısı’nı 

kullanarak sınırdan geçişlerimizi yaptık. İdlib şehir 

merkezi başta olmak üzere Eriha, Azez, Atme Çadır 

Kampı ve diğer çadır kentleri, savaş dolayısıyla yı-

kıma uğrayan ve bir zamanların güzellikleriyle göz 

kamaştıran şehirlerini dolaştık Suriye’nin.

Gitme nedenimiz Türkiye’den bölgeye gönderi-

len yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşması nok-

tasındaki süreci takip etmek ve o hep gidenlerin 

anlattığı mahrumiyeti bizzat yakından müşahede 

etmekti. Refakatçimizle birlikte kampları dolaştık. 

Gerçekten de anlatıldığı gibiydi. Savaş mağduru 

binlerce insanın gözlerinde şaşkınlık, korku ve öz-

lem vardı. Neyi beklediklerinden emin olamadan, 

geleceklerinin nasıl olacağını düşünmekle ömürle-

rini sürdürüyorlardı. 

Bugünümüz Geçti, Peki Yarın?

Dünya’daki ana akım medyada gösterilenin aksine 

savaşın büyük yıkımlara neden olduğu İdlib’te ha-

yat durmuş değil; insanlar hayatlarını, umutlarını 

kaybetmeden bir şekilde sürdürüyor. Bir kısmı ta-

mamen yok olmuş metruk binalarda insanlar ha-

yatlarına devam ediyor, topraklarını terk edemiyor. 

Yaşlıların gözlerinde kuruluk var, belki çok gözyaşı 

dökmekten belki de uyuyamamaktan cansız bakı-

Salih Yüzgenç
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yorlar. Yetişkinler önce çocuklarını sonra gelecek-

lerini düşünüyor. «Bugünümüz geçti, peki yarın?» 

sorusu etrafında sürdürülmeye çalışılan bir ömür... 

Hiçbir can garantisi olmayan bir ortamda Türki-

ye’nin başını çektiği yardım kuruluşlarının destek-

leriyle verilen hayat mücadelesi.

Annelik Kanaat Getirmek Değil mi 
Zaten?

Kadınların, annelerin bir taraftan hayat mücadele-

si verdiğini diğer taraftan yemek, temizlik işleriyle 

meşgul olduğunu ve bir an olsun boş durmadıkla-

rını görüyoruz. Çadır kentlerde, bin bir zorlukla olu-

şan atmosferde bizim “Burada yaşamak ne kadar 

da güç!” dediğimiz bir ortama onlar “Burası diğer 

yerlerden daha iyi” kanaatkârlığıyla bakıyorlar. An-

nelik biraz da kanaat demek değil mi zaten?

Savaşın Olgunlaştırdığı Çocuklar

Hâlâ oyun telaşında olan ve buldukları her şeyi 

oyuncağa çeviren çocuklar ise sanılanın aksine 

neler olup bittiğinin farkında. Belki de en büyük ol-

gunluğu hiçbir şeye aldırış etmeyerek onlar gösteri-

yor. Bunun yanında elimizdeki fotoğraf makineleri-

ni görüp silah zannederek ağlayan onlarca çocukla 

karşılaştık. Herkes savaşın biteceği günü bekliyor 

ama bittikten sonra oluşacak boşlukta neler yapı-

lacak, milyonlarca çocuğun psikolojisi nasıl düzele-

cek kimse çözüm bulabilmiş değil.

Kadınlar, Çocuklar Peki ya Gençler?

Hayal kurmadan, geleceğe umutla bakmadan na-

sıl geçer ömür? Suriye’deki gençlerin hayali güzel 

günler görebilmek elbette. Ama bir yardım kolisini 

omuzuna alan genç kızın mahcubiyeti hemen geç-

meyecek. Veya yersiz yurtsuz kalınan bir ortamda 

nereye, nasıl yuva kuracağını bilemeyecek... Suri-

ye’deki gençler ya örgütlere katılıp mücadele veri-

yor ya da ailelerini korumak amacıyla kamplarda 

veya harabe binalarda yaşıyor. Bakışlarında amaç-

sızlık, ne yapacağını bilememe ve şüphe var.

Gençler çevresinde evliliğin unutulmadığını kamp-

lardaki genç evli çiftlerden anlıyoruz, bu güzel bir 

durum. İnsanların nefes almaya ve normalleşme-

ye ihtiyaçları var. Suriyeliler evlilik konusunda her 

şeye rağmen ciddiler...

Senden Suriye Toprağı İstiyoruz

Dönerken arkadaşlarımın şaşkın bakışları arasın-

da elimdeki pet şişeye biraz toprak dolduruyorum. 

“Bana ne yapıyorsun o toprakla?” dediklerinde aklı-

ma benden vatan topraklarına duydukları hasretle 

“Senden sadece birazcık toprak istiyoruz” diyen İs-

tanbul’daki Suriyeli ailemizi hatırlayıp anlatıyorum.

Suriye sınır bölgesinde askerlerimiz güvenliği sağ-

lamak ve oradaki halka destek olmak, yardım ku-

ruluşlarımız ise hayat mücadelesi veren insanlara 

dokunabilmek için bulunuyor. Tarihin hiçbir döne-

minde olmadığımız gibi yine ne işgalciyiz ne de sö-

mürgeci. Bunu bizzat o topraklara gittiğinizde de 

hissediyorsunuz. 

Arapça Bilen Gençlere İhtiyaç

Suriye’den dönerken dil bilmenin ayrıcalığını ve 

bölgede Arapça bilen Türk gençlerin ihtiyacını 

bir kez daha fark ediyoruz. Yardım faaliyetlerinin 

başında bulunan bir yetkiliye “Buraya daha fazla 

gençle gelelim, psikologlar, doktorlar olsun içlerin-

de” dediğimde, “Arapça bilmiyorsa ve az duracak-

larsa gezmeye gelirler sadece” cevabını alıyorum. 

Sadece adım atmanın değil, doğru adım atmanın 

gerekli olduğunu görüyoruz.
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Hüdâyi’de Yaz Programları

İlahiyat ve Üniversite 
Yaz Kampı

Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı ve HÜNER derneğinin or-

ganize ettiği “İlahiyat ve Üniversite Yaz Kampı” 

2 – 27 Temmuz 2018 tarihleri arasında Hüdâyi vakfı 

Dersaadet Avrasya yurdunda 55 öğrencinin katılımı 

ile gerçekleştirildi.

Yaz kampı boyunca öğrenciler Kur’an-ı Kerim başta 

olmak üzere Arapça, Fıkıh, Akaid, Hadis, Siyer ve 

diğer Temel Dini Bilgiler alanlarında haftanın her 

günü ders aldılar. Dersler dışında yapılan seminer 

ve eğitim programları ile öğrenciler alanında uz-

man eğitimciler ile bir araya geldiler.

Dersler ve eğitimler dışında öğrencilere Tematik 

İstanbul gezileri müze gezileri ve sosyal faaliyet-

ler düzenlendi. İlahiyat ve Üniversite Yaz Kampı 27 

Temmuz itibari ile nihayete erdi.

Ürdün Dil Kampı

Dersaadet Namazgah ve Çamlıca yurtlarında uy-

gulanan İlahiyat halkaları programında eğitim alan 

öğrenciler, İslami İlimler ve Arapça eğitimlerini ge-

liştirmek amacıyla Ürdün’e gönderildi. 45 gün süre-

cek olan program 2. sınıfı bitiren öğrencilere yöne-

lik gerçekleştirilmektedir.

Misafir Öğrenciler İslami İlimler ve 
Tarih-Kültür Kampı

Misafir Öğrenci Birimi tarafından yurt dışından ge-

len ve Türkiye’de üniversite okuyan öğrencilere “İs-

lami İlimler Eğitim Kampı” ve “Tarih ve Kültür Kam-

pı” düzenlendi. Haziran ayında, Dersaadet Libadiye 

Misafir Öğrenci Yurdunda düzenlenen programda 

öğrencilere bir ay boyunca alanında uzman hoca-

lar tarafından Kuranı Kerim, Hadis, Fıkıh, Siyer, Ta-

savvuf, Adabı Muaşeret ve Sahih-i Müslim dersleri 

okutuldu.

Program sonunda düzenlenen Tarih, Kültür, Gezi 

ve Kitap Okuma kampında ise Osman Nuri TOPBAŞ 

Hocaefendi’nin “Manevi Zirvelerin Ulvi Basamağı 

Hizmet” kitabı ve Fuat SEZGİN’in “İslam Bilimler Ta-

rihi Üzerine Konferanslar” adlı kitapları okutuldu, 

alanında uzman hocalar tarafından seminerler ve-

rildi ve Tarih-Kültür gezileri gerçekleştirildi.
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İlahiyat Öğrencilerine Arapça Kampı

Dersaadet Namazgah ve Çamlıca yurtlarında İlahi-

yat fatültesi okuyan öğrencilere yönelik 45 günlük 

yoğunlaştırılmış Arapça kampı organize edilmekte-

dir. Arapçayı ve İslami İlimleri asıl kaynaklarından 

öğrenebilmeleri ve yaz dönemlerini daha verimli 

değerlendirmeleri için icra edilen kamp programı 

2 Temmuz 2018 tarihinde başlamış olup, 1 Ağustos 

tarihinde nihayete erdi. 

Lise 1  ve Lise 2 Öğrencilerine  
Türkçe – Matematik Kampı

Fatihan Ortaöğretim yurtlarında kalan lise 1 ve 2’yi 

bitiren öğrencilerin yaz tatillerini daha verimli de-

ğerlendirmeleri ve geçen bir yılın konu tekrarlarını 

yapmaları amacıyla, çeşitli aktivitelerin bulunduğu 

Türkçe – Matematik kampı 24 Haziran – 7 Temmuz 

tarihleri arasında icra edildi. Deneyimli öğretmen 

ve rehber kadrosunun yer aldığı program dolu dolu 

geçen iki haftanın neticesinde nihayete erdi. 

Üniversiteye Hazırlık Kampı

Ortaöğrenim müesseselerinde öğrenim gören son 

sınıfa geçen lise öğrencilerinin önümüzdeki yıl baş-

layacakları üniversite hazırlık maratonuna başlan-

gıç niteliğinde organize edilen kampta ilk oturum 

olan Temel Yeterlilik Testinin Türkçe ve Matematik 

dersleri ele alındı. Deneyimli öğretmen ve rehber 

kadrolarının yer aldığı program 4 haftanın netice-

sinde 29 Temmuz tarihinde tamamlandı.

Lider Yaz Okulları

Lider Eğitim tarafından 7-13 yaş arası erkek öğren-

ciler için hazırlanan yaz okulu programı 25 Haziran 

27 Temmuz tarihleri arasında 1250 öğrenciyle 10 

farklı şubede gerçekleştirildi. Öğleye kadar Temel 

Dini Bilgiler ve Kur’an-ı Kerim eğitimlerini alan öğ-

renciler öğleden sonraları ise Bilim Teknoloji, Gele-

neksel El Sanatları, Geleneksel Osmanlı Okçuluğu, 

İzcilik, Sosyal-Sportif Faaliyetler ve Kültürel Geziler 

olmak üzere dolu dolu 5 hafta geçirdiler. 
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Hüdâyî  Kültür Ünitesi ve HÜDAYİM’in (Hüdâyi Me-

zunlar Derneği) tertip ettiği “Hüdâyi Mezuniyet 

Programı” 11 Mayıs 2018 Cuma günü Üsküdar Bağ-

larbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. 

Program Kurra Hafız Fatih Kılıçoğlu’nun Kur’an ti-

lavetinin ardından, Muhterem Osman Nuri Topbaş 

Hocaefendi’nin sohbeti ile başladı.

Programda konuşan Osman Nuri Topbaş Hocaefen-

di “33 sene evvel kurulan Hüdâyi Vakfı elhamdülil-

lah dünya coğrafyasına ulaştı… Allah Resûlü (sav) 

sürekli gayret ederdi. O’nu (sav) hizmet dinlendirir-

di. İnsanların hidayete erişmesi O’nu dinlendiriyor-

du.” diyerek gençlerimizin sürekli gayret içerisinde 

olmalarını vurguladı. 

Günümüzde ve özellikle zor zamanlarda yapılan 

amellere Cenab-ı Hakkın büyük mükafatlar verece-

ğini dile getiren Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, “ 

İnsanları televizyon, internet ve modanın esir aldı-

ğı günümüzde korunmak için gayret etmemiz icab 

eder” sözleri ile gençlere tavsiyelerde bulundu.

Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın’ın da 

katıldığı gecede, açılış ve selamlama konuşmaları-

nın ardından kurum, öğrenci ve faaliyet tanıtımla-

rının gösterildiği sinevizyon sunumu yapıldı. Mezun 

öğrenciler adına konuşma yapan Hüseyin Erbağ ve 

Yunus Emre Yeğenoğlu duygu ve düşüncelerini pay-

laştı.

Açılış konuşmalarında mezun öğrencilerimize Hü-

dâyi iklimini gittikleri yerlere taşımalarını tavsi-

ye eden Dr. Adem Ergül, mezunlarımızın bundan 

sonraki hayatlarında başarılı olmaları, hayırlı işler 

ve sadık dostlar ile birlikte olmaları temennisinde 

bulundu. HÜDAYİM Yönetim Kurulu Başkanı Abdur-

rahman Topbaş ise konuşmasında “ Aziz Mahmud 

Hüdâyi Vakfı kıtalar aşan hizmetlere ulaştı. Aynı 

zamanda mezunlarının sayıları da arttı. Bizler, me-

zunlar derneği olarak elimizden geldiği kadar genç-

lerimize maddi ve manevi destek olacağız” sözleri 

ile mezunlara destek mesajı verdi. Hüdayi Mezuni-

yet Programı mezun öğrencilere hediyeler takdim 

edilerek nihayete erdi.

Hüdâyi Öğrencileri  
Mezun Oluyor
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Gençlerin Gönüllerini Dirilten 
Çanakkale

Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı’nın ortaöğretim yurt-

larında kalan öğrenciler Çanakkale Zaferi’nin 103. 

yıl dönümünde ‘Diriliş Çanakkale’ programı ile bir 

araya geldi.

Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde gerçekleştiri-

len programın açılışı Sancaktar Kur’an Kursu Yöne-

ticisi Kurra Hafız Fatih Kılıçoğlu’nun Kur’an-ı Kerim 

tilaveti ile başladı. 

Vakfımızın Yurt İçi Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü 

Adem Ergül Bey, ecdadımızın bizim omuzlarımıza 

bıraktığı yüke vurgu yaparak şunları ifade etti: “Ec-

dadımız hiçbir zaman bizim başımızı öne eğdirecek 

bir ecdat olmadı. Hep başımızı dik tutabileceğimiz 

bir geçmişimiz var. Korkak ve ürkek değil, yürekli, 

cesaretli ve izzetli bir tarihi mirasa sahibiz. Düşman 

karşısında korkup kaçan değil, kalplerine korku sa-

lan bir milletin evladıyız, hamdolsun.”

Programa iştirak eden Tuzla Belediyesi Başkan 

Yardımcısı Ahmet Çabuk, konuşmasında Tuzla’da 

her çiçekten bal aldıklarını ancak Hüdâyi Vakfı’nın 

çiçeğinden de bal almak arzusunda olduklarını ve 

Rabbimizin bize bu günleri de gösterdiğini dile geti-

rerek, gençlerin bu geceye göstermiş oldukları katı-

lım için teşekkür etti.

Öğrencilerin daveti üzerine programa teşrif eden 

yazar Vehbi Vakkasoğlu ise konuşmasında Çanak-

kale Zaferi’nin doğrudan doğruya imanın zaferi ol-

duğunu ve bunu anlayan düşmanın bizi bu imandan 

uzaklaştırmaya çalıştığını ve bu günün Çanakkale-

sinin dünden daha zor olduğunu, çünkü düşmanı-

mızın filmlerle, müziklerle direk uydudan kalbimize 

girdiğini dile getirdi. 

Otto Liman Von Sanders (Liman Paşa)’ın hatırala-

rını paylaşan Vakkasoğlu, savaşın zorluklarını an-

latarak konuşmasına devam etti. Ecdadımızın Ça-

nakkale’de dört mevsim, iki bayram ve beş kandil 

geçirdiğini ve bunun hiç kimse tarafından küçüm-

senemeyeceğini bizlere aktardı.

Sonrasında sahne, Fatihan Tuzla Yurdu Tiyatro Ku-

lübü’nün “Çanakkale’de Dirilenler” adlı tiyatro oyu-

nunu sergilemek üzere öğrencilere bırakıldı. Sergi-

lenen tiyatro oyunu misafirler tarafından büyük ilgi 

gördü. Tiyatro gösteriminin ardından Fatih Kılıçoğ-

lu Hocanın duası ile programın kapanışı yapıldı. 
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Sâhibü’l-Vefâ Haftası

Hüdâyi Kültür Ünitesi tarafından organize edilen 

Sâhibü’l-Vefâ Haftası 16-22 Nisan tarihleri arasın-

da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Merhum Hâce 

Mûsâ Topbaş (k.s) Hazretlerini yâd etmek için 

düzenlenen haftada, Hüdâyi öğrenci ve 

çalışanlarının da katıldığı etkinlikte 

kabir ziyareti, okuma programları, 

sinevizyon gösterimleri ve pano 

çalışmaları icra edildi. Hafta kap-

samında Muhterem Osman Nuri 

Topbaş Hocaefendi tarafından 

hazırlanan Altın Silsile kitabının 

Musa Topbaş (k.s.) bölümü ayrı bir 

kitapçık olarak bastırılarak okutulmak 

üzere kurumlarda dağıtıldı.

Sahibü’l-Vefa Haftası kapsamında yine İLAM’da 

konferans salonunda müesseselerimizde kalan öğ-

rencilerle buluşmalar gerçekleştirildi.

16 Nisan Salı günü “Abdullah Sert ile Hâce Mûsâ 

Topbaş (k.s.) Efendi’den Hatıralar” programı ger-

çekleştirildi. Mûsâ Efendi’nin her daim okuyan ken-

dini geliştiren bir kişiliğe sahip olduğunu gençlere 

hatırlatan Muhterem Abdullah Sert, bir insanın her 

zaman bu düsturda olması gerektiğini dile getirdi. 

Aynı gün devam eden etkinlikte “Ahmet Taş-

getiren ile İslam Dünyası – Sorunlar ve 

Çözümler” konulu seminer programı 

gerçekleştirildi. Ahmet Taşgetiren, 

Mûsâ Topbaş (k.s) Efendi’nin İslam 

dünyasının birlik ve beraberliği 

için verdiği mücadeleye değindi.

21 Nisan Cumartesi günü Muh-

terem Osman Nuri Topbaş Hoca-

efendi’nin “Gençlerle Buluşması” 

programı gerçekleştirildi. Programın baş-

langıcında Muhterem Osman Efendi, Merhum Hâce 

Mûsâ Topbaş (k.s.) ile olan hatıralarını gençlerle 

paylaştı. Merhum pederlerinin muhtelif zamanlar-

da zekat veya sadaka verecekleri zaman zarfın üze-

rine “Efendim kabul ettiğiniz için teşekkür ederim” 

notunu ekleme nezaketini dile getirdi. Akabinde 

gençlerin sorularını cevapladı. 

Merhum Hâce Mûsâ Topbaş (k.s) Hazretleri vefatının 19. sene-i devriyesinde 
yâd edildi.
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Çocukların Ailecek İbadet Sevinci
Lider Eğitim Kültür Sanat ve Gençlik Kulübü Derneği yıl içerisindeki faaliyetle-
riyle 8-14 yaş gruplarına yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor. Son yapılan et-
kinliklerde format yenileyerek velilerin de programlara dahil olması sağlandı; 
ailece ibadet ve etkinlik programları yapıldı. 

Bir Milletin Dirilişi

Vatanımızın varlığında en büyük hak sâhibi olan 

şehitleri anma ve gazilere olan vefa borcumuzu bir 

nebze olsun onlara hissettirebilme adına anma 

programı organize edildi. Gençlik merkezlerinde eği-

tim gören öğrencilerin ve ailelerinin yoğun katılım 

sağladığı programda vatan, millet bayrak ve şehitlik 

kavramlarının ehemmiyetine vurgu yapıldı. Kur’an-ı 

Kerim tilaveti ile başlayan etkinliğe davet edilen 15 

Temmuz gazisi Üzeyir Civan, konuşmasında vatan ve 

bayrak bütünlüğü için yapmış olduğu fedakarlıklara 

değindi. Program şiir dinletisi, sinevizyon gösterimi 

ve ezgi dinletisinin ardından nihayete erdi.

Baba-Oğul Kampı

8-14 yaş gruplarına yönelik kamplara yeni bir soluk 

getiren Lider Eğitim Derneği, çocukların babalarıy-

la birlikte unutamayacakları bir hafta sonu kampı 

hazırladı. Konuklara doğa yürüyüşü, okçuluk, pa-

intball, voleyboy gibi heyecanlı ve eğlenceli etkin-

liklerin yer aldığı müstesna bir hafta sonu etkinliği 

tertip etti. 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Koca-

eli-Aytepe kamp alanında gerçekleştirilen progra-

ma, 100 babanın 100 oğlu katıldı.

Haydi Ailecek Camiye!

Gençlik ve gelişim merkezlerinde eğitim gören öğ-

rencilerin aileleri ile birlikte sabah namazının ma-

nevi ikliminden istifade edebilmeleri amacıyla 15 

Nisan 2018 Pazar günü “Anne, Baba, Çocuk El Ele 

Haydi Ailecek Camiye” sloganı ile sabah namazı 

programı düzenlendi. 

Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi’nde 35 ailenin ço-

cuklarıyla katılım sağladığı program sabah namazı 

ile başladı. Sabah namazının eda edilmesinin ardın-

dan öğrenciler Kur’an-ı Kerim tilaveti yaptı. Cami 

imam hatipleri Mustafa Altın ve Kasım Kuzyurt ho-

caların sohbetinden sonra programa katılan öğren-

cilere sürpriz hediyeler verildi. 
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Eğitime ve Öğretmenlere Destek
İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği (İGEDER) kuruluşundan bu yana öğretmenlerin mesleki ve kişisel 

gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyor. Derneğin son yapmış olduğu çalışmalardan biri “Öğretmen 

Akademi” faaliyeti. Milli Eğitim Bakanlığı desteklediği proje ile Türkiye’nin yaklaşık 40 ilinden 70 formatör 

eğitimciyle birlikte öğretmenlere özel eğitimler gerçekleştiriliyor.

Mardin’de 70 Okulda  
Öğretmen Akademi

Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü, Mardin Büyükşehir 

Belediyesi ve İGEDER işbirliği ile Artuklu Yenişehir 

İmam Hatip Ortaokulu’nda İGEDER Akademi prog-

ramı gerçekleştirildi.

“Öğretmen Akademi” programına Mardin genelin-

den 70 okulun yöneticileri ve öğretmenleri katıldı. İl 

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, “İGEDER ile işbirliği 

halinde öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine 

katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen akademi 

faaliyetlerini destekliyoruz. Vali ve Büyükşehir Be-

lediye Başkanı başta olmak üzere İGEDER temsil-

cilerine ve programda emeği geçenlere teşekkür 

ediyorum” dedi.

Hakkari’de 120 Okulda  
Öğretmen Akademi

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Gönüllü 

Eğitimciler Derneği (İGEDER) işbirliği ile 120 okulun 

yöneticilerine ve öğretmenlerine eğitimler verildi. 

Programda İGEDER Yönetim Kurulu üyesi Enver 

Günaydın, Ana Okul Öğretmenlerine ‘Akıl ve Zeka 

Oyunları’, Nurullah Yalçın, Din Kültürü ve Ahlak Bil-

gisi öğretmenlerine ‘Etkinliklerle Değerler Eğitimi’ 

ve İbrahim Altun Edebiyat ve Türkçe öğretmenleri 

için “İletişimde Beden Dili” eğitimini verdi. Prog-

ram, eğitimini alan katılımcılara sertifikalarının ve-

rilmesiyle son buldu.

İlkokulda Yenilikçi Eğitim 
Uygulamaları Sempozyumu 

İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği (İGEDER) “Eği-

timde İnsani, Milli ve Özgün Model Arayışları” ilkesi 

ile gelişen ve değişen dünyada yeniden şekillenen 

eğitim ve öğretim yapısının konuşulması ve uygu-

lanması amacı ile eğitimcileri bir araya getirdi. 

Gelişime ve değişime açık, geleneksel yapıdan 

da kopmayan bir eğitim anlayışıyla hareket eden 

İGEDER, özellikle sınıf öğretmenlerine yönelik bu 

sempozyumla Türkiye’nin farklı yerlerinden birçok 

sınıf öğretmenini 5 Mayıs 2018 tarihinde Marmara 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezi’nde 

buluşturdu.

İlkokulda Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Sempoz-

yumu ile Hayat Bilgisi, Türkçe ve Matematik ders-

lerinde uygulanan yeni yaklaşımlar, 21. yüzyıl eği-

tim becerileri, eğitim teknolojileri, disiplinler arası 

ilişkiler, ölçme ve değerlendirme, beceri ve değer 

öğretimi, ilkokul yönetimi, okul mimarisi, eğitim 

modelleri gibi konularda yapılan araştırma ve uy-

gulamalar paylaşıldı. Özellikle sınıf öğretmenleri-

mizin bu araştırmalar ve uygulamalar neticesinde 

farkındalık kazanması, geleceğe ve geleneğe uyum 

sağlaması, alanındaki becerilerine katkı sağlaması 

hedeflendi.
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Kurum İçi Eğitim Seminerlerimize  
Devam Ediyoruz

İnsan Kaynakları ve Kalite Müdürlüğü tarafından Va-

kıf çalışanlarının bilgi ve becerilerini arttırmak için 

kurum içi eğitim seminerleri düzenlenmektedir.

Bu kapsamda yıl içerisinde personele yönelik İş Sağ-

lığı ve Güvenliği, AFAD ile Temel Afet Bilinci ve KBRN 

Farkındalığı,  Sosyal Hizmetler - Gönüllülük ve Bilgi-

sayar Ofis Programları gibi farklı alanlarda eğitimler 

verildi.

Hüdâyi Öğrencileri Birinci Oldu 

Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Platfor-

mu’nun (TGSP) mayıs ayında Yenikapı gösteri ala-

nında gerçekleştirdiği gençlik festivalinin bir par-

çası olan “STK’lar Yarışıyor Kardeşlik Kazanıyor’’ 

yarışmasında liseler kategorisinde Aziz Mahmud 

Hüdâyi Vakfı’nı temsilen Fatihan Çamlıca Orta-

öğrenim Yurdu öğrencileri yarışmaya katıldı. 14 

STK’nın katıldığı spor yarışmasında Hüdâyi öğ-

rencileri birinci oldu. 

İZÜ’de Vakfımızın Çalışmalarını Anlattık

Vakfımız, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversite-

si’nin “Uluslararası Mesleki Yeterlilik, Uygulamalı 

Girişimcilik ve Sosyal Uyum Projesi” kapsamında 

düzenlediği etkinliğe katılarak “Dünyayı Sivil Top-

lum Yönetiyor” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. 

Üniversitenin Halkalı merkez kampüsünde düzen-

lenen programa, konuşmacı olarak katılan İdari 

ve İnsani Yardım Genel Müdür Yardımcımız Serdar 

Eryılmaz Bey, sivil toplum kuruluşlarının dünya-

daki önemi ve vakfımızın faaliyetleri hakkında öğ-

rencilere ufuk açıcı bir sunum gerçekleştirdi.
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Kamerun’u Tanıyalım

Yöneticiler Eğitim Programı

Hüdâyi Vakfı’nın “Türkçe Dil Eğitimi ve Kültür Proje-

si” çerçevesinde Türkiye’ye getirdiği misafir öğren-

ciler, kendi ülkelerini hem Türk arkadaşlarına hem 

yurtdışından gelen diğer arkadaşlarına tanıtmak 

gayesiyle “ülke tanıtım günleri” tertip etti. İlk tanı-

tılan ülke Kamerun oldu.  

Kamerunlu öğrenciler kendi ülkelerinin tarihini, 

siyasi durumunu, coğrafyasını, kültürünü ve turis-

tik yerlerini tanıtarak programa başladılar. Kame-

runlu kardeşlerimizden öğrendiğimize göre  İslam 

1600’lü yıllarda Kamerun’a ulaşmış.

Genel nüfusun içinde Müslümanların oranı yüzde 

25-30 arasında olan Kamerun’da, neredeyse her üç 

kişiden biri yerel Afrika dinlerine bağlı. Ülkede Hris-

tiyanlaştırılanların oranı ise yüzde 30 civarındadır. 

Kamerun, Müslüman ağırlıklı kuzey bölgeleri ile Hris-

tiyan ve animist ağırlıklı güney ve batı bölgeleri ara-

sında iki büyük dinsel alana bölünmüş durumdadır. 

2010 yılından itibaren yürütülen “Türkçe Dil Eğiti-

mi ve Kültür Projesi” T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği 

ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı 

Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve 

Tanıtma Fonu tarafından desteklenmektedir. 

Hüdâyi Gençlik Eğitim ve Kültür Hizmetleri’nin her 

yıl yaz döneminde idareciler için düzenlediği hiz-

met içi eğitim programı bu yıl 4-5 Temmuz 2018 ta-

rihlerinde gerçekleştirildi. Özellikle eğitim hizmet-

lerinde görev alan idarecilerin ihtiyaç duydukları 

alanlarda yapılan eğitim “Yönetimde Etkili İletişi-

min Temel Becerileri” konusunda yapıldı. Eğitim 

Uzmanı Ahmet Öztürk tarafından verilen eğitimin 

sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.
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Hüdâyi Vakfı Yayınları’ndan  
Üç Güzel Eser

Aziz Mahmud Hüdâyi

Gönüller sultanı Aziz Mahmud Hüdâyi Hazretleri 16. 

yüzyılda Anadolu’nun bağrından çıkmış bir mana 

ve gönül eridir. O ilim ve irfanı birleştiren, medrese 

ve tekkeden aldığı feyzi özümseyerek liyakatle tem-

sil eden mürşid-i kamildir.

Hayatının üçte ikisi İstanbul’da geçen Hüdâyi Haz-

retleri’nin hedefi, insan yetiştirmekti. Ellerinden tu-

tup yüreklerine ulaştığı ve gönüllerine hitap ettiği 

insanları, Hakk ve halk sevgisi, peygamber muhab-

betiyle buluşturmaktı. 

Sıradan halk insanından padişahlara kadar herkese 

ulaşmaya gayret etti. Güzel ve doğru olanı, hak ola-

nı en iyi üslupla söylemeye çalıştı. 

Bu eser de o büyük gönüller sultanının hayatına, 

hizmet ve eserlerine projeksiyon tutmaya çalışıyor. 

İki bölümden oluşan kitabın ilk kısmında Hüdâyi 

Hazretleri’nin yaşadığı devrin siyasi, ilmi ve tasav-

vufi durumu anlatılıyor. İkinci bölümde ise onun 

edebi şahsiyeti, şiirleri ve sanatına yer veriliyor. 

Hüdâyi Divânı

Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretleri’nin gök kubbede hoş 

bir sadâ olarak kalan eserleri ve hizmetleri arasında 

şiirlerinin ayrı bir yeri vardır. Bu yüzden onun şiirle-

rinden oluşan Dîvân’ını neşre hazırlamak ve kullanı-

mını kolaylaştırmak amacıyla bu çalışma hazırlandı. 

Hüdâyi Dîvânı, Ahmed Yesevi ve Yunus Emre çizgisin-

de yürüyen tasavvufî halk edebiyatı mahsullerinden-

dir. Yazma ve matbu pek çok nüshaları bulunan Di-

vân’ın dergâhın son şeyhi Mehmed Gülşen Efendi’nin 

neşrettiği müretteb nüshası esas alınarak hazırlandı. 

Çalışma, dîvân metni ve lügatçeden oluşuyor.

İmam-ı Rabbânî Sempozyumu 
Tebliğleri

Günümüzde İslam adına bozuk ve ümmetin kafa-

sını karıștırmayı hedefleyen sapkın fikirler yayılma 

eğilimdedir. Batı felsefeleriyle beyni dolmuș olan 

bazı kișiler “Müslümanca Düșünme” kâbiliyetini yi-

tirmekte ve Batı’nın rasyonalizm, hümanizm, femi-

nizm gibi içi boș ve aldatmaca felsefelerine uygun 

yeni bir İslam üretme telâșına girmektedirler. Böyle 

bir dönemde İslamiyeti doğru anlamak ve anlat-

mak için İmâm-ı Rabbânî gibi büyük zâtların fikir-

lerinden feyz almaya her zamankinden daha fazla 

ihtiyaç vardır.

Bu düșünceyle 2013 senesinde Aziz Mahmud Hüdâ-

yi Vakfı tarafından İstanbul’da “Uuslararası İmam-ı 

Rabbânî Sempozyumu” düzenlenmiş, birçok araş-

tırmacı burada tebliğler sunmuştu. Bu tebliğler 

kitap haline getirilerek ilim dünyasının hizmetine 

sunuldu.
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İLAM Akademi Başlıyor

Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı bünyesinde erkek öğrenci-

lere yönelik ilahiyat programı eğitimi veren İLAM Aka-

demi 2018-2019 ön kayıtları başladı.

Merkezi Küçükçamlıca’da bulunan İLAM Akademi, 

2005 yılından itibaren örgün ilahiyatı tercih edeme-

yen erkek öğrencilere alternatif eğitim imkânı sunmak 

amacıyla özel seminerler ve seçmeli derslerle irfani bir 

eğitim metodu uyguluyor.

İLAM Akademi, alanında uzman kadrosuyla imamet, 

hitabet, Arapça ve İslami ilimler bölümleriyle; eğitim, 

barınma, yemek imkanıyla ilahiyat eğitimi almak iste-

yen gençler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. 

Detaylı Bilgi İçin:  www.ilam.org.tr  

Tel : 0 216 327 75 83

Zarafet İlam Akademi Kayıtları Başlıyor

Üniversite eğitimini Açık öğretimden devam etmeyi tercih eden kız 

öğrencilere yönelik 2 yıllık ileri derecede dini tekamül ve dini formas-

yon eğitimi olan Zarafet İLAM Akademiye bekliyoruz.

2018-2019 Eğitim öğretim yılı için Zarafet İLAM Akademi programına 

kayıt yaptırmak isteyen genç kızlarımız için aday öğrencilik dönemi 

05-10 Ağustos tarihleri arasındadır.

(Eğitim Fakültesi harici bir alanda üniversite mezunu olanlar da ön kabul eğitim programına katılabilirler.)

İLAM Akademi’de 
Seçilebilecek  
İki Ana Program

1- İmamet ve Hitabet Bölümü
2- İslami İlimler Bölümü

Zarafet Öğretmen Akademi Kayıtları Başlıyor

İlahiyat ve Eğitim fakültesi mezunu kız öğrencilerin gönüllü teşekküllerde ve eğitim kurumlarında yöne-

tici ve eğitimci olarak yetiştirilmeleri için düzenlenen 8 aylık uygulamalı ileri dini formasyon eğitimi olan 

Zarafet Öğretmen Akademi kayıtları başlıyor.

2018-2019 Eğitim öğretim yılı için Zarafet Öğretmen Akademi programına kayıt yaptırmak isteyen genç 

kızlarımız için online Başvuru 06-15 Ağustos tarihleri arasındadır.

Facebook: zarafetkulturmerkezi

İrtibat: 0544 218 00 41 / 0216 325 22 20
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İNTERNET ÜZERİNDEN İSLAMİ İLİMLER EĞİTİMİ 
ALMAK İSTER MİSİNİZ?

İnternetin olduğu her yerden, bilgisayarınızdan, 
tabletinizden hatta cep telefonunuzdan canlı 
yayın ile dersleri takip edebilir, kaçırdığınız 
dersleri daha sonra tekrar dinleyebilirsiniz.

Ayrıntılı Bilgi İçin: www.huzem.org

İslami İlimler alanındaki dersler 
artık size telefonunuz kadar yakın… 

• İlmihal
• Tefsir

• Hadis
• Akaid

• Siyer
• Tasavvuf 

UZMAN HOCA KADROSUYLA

Kayıtlar “Eylül ayı içerisinde başlayacaktır.”








