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Muhterem Hüdâyi Dostları,
Rahmet, bereket ve mağfiret dolu Üç Aylar iklimini, bize yaşattığı maddi ve manevi ikramlarıyla 
geride bıraktık. On bir ayın sultanı Ramazan’da Kur’an tilaveti, oruç, teravih, umre ve diğer farz 
ve nafile ibadetlerimizle Rabbimiz’e olan şükrümüzü eda etmeye çalıştık. Tanıdığımız tanıma-
dığımız birçok kardeşimizle aynı sofrada birlikte iftar sevincini yaşadık. Zekât ve fitrelerimizi 
ihtiyaç sahipleriyle paylaşarak dualarına ve mutluluklarına ortak olduk. Bayramda sevdikleri-
mizle ve akrabalarımızla bir araya gelip sıla-i rahim bağlarımızı pekiştirdik. Bize tüm bu güzel-
likleri yaşamamızın sebebi olarak İslam nimetini bahşeden Rabbimiz’e hamd-ü senâlar olsun. 
Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya (sav) salât-ü 
selâm olsun.

Öncelikle Üç Ayların girmesiyle başlattığımız ve Ramazan ayında yoğunlaştırdığımız İnsanî yar-
dım çalışmalarımıza erzak, iftar, zekât, fidye, fitre, adak ve nafile kurban bağışlarıyla destek-
lerini esirgemeyen siz Hüdâyi dostları ve gönüldaşlarına, selamlarınızla birlikte yardımlarınızı 
ulaştırdığımız Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki milyonlarca ihtiyaç sahibi kardeşi-
miz adına bir kez daha teşekkür ediyor, Allah’a kurbiyetimize vesile olacak tüm hayır ve hasena-
tımızın kabulünü yüce Rabbimiz’den niyaz ediyoruz. Ramazan bitti ama yardım çalışmalarımız, 
hizmetlerimiz devam ediyor. Üstad Necip Fazıl’ın :

“Namaz camiden çıkınca,
Hac Mekke’den dönünce,

Ramazan Oruç bitince başlar.”

mısralarında dile getirdiği gibi biz de İnsanî yardım projelerimize Ramazan sonrasında da kaldı-
ğımız yerden devam ediyoruz.

Hakk’a yakınlığı, adanmışlığı ve teslimiyeti ifade eden bir kurban mevsimine daha girmenin se-
vinç ve heyecanı içindeyiz. İnsanların ve hayır kurumlarının infakta yarıştıkları önemli mevsim-
lerden birisi Ramazan ise öbürü de Kurbandır. Bizler, Rabbimiz’in “O hâlde Rabbin için namaz 
kıl ve kurban kes!” (Kevser 108/2)”, “O (kurban)ların ne etleri ne de kanları Allâh’a ulaşır; fakat 
O’na sadece sizin takvânız ulaşır…” (el-Hacc, 37) şeklindeki emir ve uyarısına takva duygusu içe-
risinde riayet ederek kurban ibadetinin eksiksiz ve kurumsal bir şekilde yerine getirilmesi ga-
yesiyle yurtiçi ve yurtdışı kurban çalışmalarımızı başlattık. Her kurban döneminde olduğu gibi 
bu yıl da vakfımız sizlerin vakfımıza vekâlet yoluyla bağışlayacağı kurbanların, gerek yurtiçinde 
gerekse yurtdışında ihtiyaç sahibi ailelere, dul ve yetimlere, Kur’an kursları ve medreselerimiz-
de okuyan öğrencilerimize ve aşevlerimize dağıtılması noktasında veren el ile alan el arasında 
köprü olmaya devam edecektir.

Hedefimiz, başta ülkemiz olmak üzere Asya, Afrika, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu, Uzak Doğu 
gibi bölgelerde Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Burkina Faso, Filistin, Fildişi 
Sahili, Kamerun, Kosova, Makedonya, Mali, Pakistan, Somali, Sudan, Suriye Tanzanya, Uganda 
gibi dünyanın birçok ülkesinde kurbanlar aracılığıyla İslâm dünyasında sevgi, kardeşlik ve üm-
met bilinci adına gönül köprüleri kurmaktır. 

Hüdâyi Vakfı olarak siz hayırsever kardeşlerimizi gönül coğrafyamızda özellikle yoksulluğun, 
açlığın, kuraklığın, İnsanî ve siyasi krizlerin derinden hissedildiği bu ülkelerde gerçekleştirilecek 
kurban heyecanına ortak olmaya davet ediyor, bayramın ülkemiz ve İslam âlemi için hayırlara 
vesile olmasını niyaz ediyoruz.

Ahmed Hamdi TOPBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
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Maldan ve candan fedakârlık mânâ-
sı taşıyan kurbanın aslî gâyesi; Al-
lâhʼa takarrubdur/yaklaşmaktır. Bu 
yönüyle kurban, Allâhʼa yakın olmak 
ve Oʼnun dostluğuna erebilmek için 
gösterilecek muhabbet, itaat ve fe-
dakârlıkların sembolik bir ifâdesidir. 

Unutmayalım ki Cenâb-ı Hak, ya-
kınlığına erebilmemiz ve kendisiyle 
dostluk iklimine kabul edilmemiz 
için, biz kullarından dâimâ kurban-
lar istiyor. Yani malımızla, canımızla, 
bütün imkânlarımızla her zaman fe-
dakârlıkta bulunmamızı arzu ediyor.



Hak dostu Mevlânâ Hazretleri, kur-
banın derûnî şartlarından habersiz 
şekilde sırf zâhir plânında takılıp 
kalanları şöyle îkaz buyurur:

“Sakın ola ki keçinin gölgesini kur-
ban etmeye kalkışma!..” 

Zira kurban edilen hayvanın eti, ke-
miği, gölge varlıktır; aslolan, onun 
ifâde ettiği mânâdır, yani gönüldeki 
Allah için fedakârlık hissiyâtıdır.

Unutmayalım ki maldan ve can-
dan fedakârlığın zirvesine ulaşan 
Hazret-i İbrahim -aleyhisselâm-ʼın 
Cenâb-ı Hakʼla dostluğu neticesin-
de bize kurban nîmeti ihsân edildi. 
Bizden de, yapacağımız fedakârlık-
larla o dostluğa nâil olmamız bek-
lenmektedir. İşte kurbanda gönül, 
bu mânâların farkında olmalıdır. Ni-
tekim âyet-i kerîmede buyrulur:

“O (kurban)ların ne etleri ne de 
kanları Allâh’a ulaşır; fakat O’na 
sadece sizin takvânız ulaşır…”  
(el-Hacc, 37)

Bütün dünya coğrafyasındaki müs-
lümanlar, bizim kardeşlerimizdir. 
Yaklaşan Kurban bayramı vesîlesiy-
le, yeryüzünün sıkıntılı bölgelerin-
deki din kardeşlerimize, Türkiyeʼde 
onları düşünen kardeşleri olduğunu 
hissettirmenin gayretinde olalım. 
Yaşanan sefâletleri ve çekilen sı-
kıntıları dikkate alarak, Türkiye’mize 
sığınan Suriye’li mülteciler başta ol-
mak üzere, Gazze, Afrika, Orta Asya 
ve diğer coğrafyalardaki yardıma 
muhtaç din kardeşlerimiz için “kur-
ban” vesîlesiyle açılmış olan gönül 
seferberliğine, imkân nisbetinde bü-
tün kardeşlerimizin iştirâkini arzu 
ediyoruz. 

Elbette onların bizim yardımları-
mıza ihtiyacı var, ama bizim onların 
gönüllerinden gelen bir “Allah râzı 
olsun!” duâsına daha çok ihtiyacı-
mız var. Yardımlarımız vesîlesiyle 
onların yüzlerinde parlayacak bir 
tebessüm, bizler için hakîkî bayram 
hediyesi olacaktır.



Dâvûd-i Tâî Hazretleriʼnin hizme-
tinde bulunan talebesi bir gün ona:

“–Efendim, biraz et pişirdim; lütfen 
buyrun!” der. Üstâdının sükût etmesi 
üzerine de eti getirir;  ancak Dâvûd-i 
Tâî Hazretleri, önüne konulan ete 

bakarak: 

“–Falanca yetimlerden ne haber var 
evlâdım?” diye sorar. Talebesi:

“–Bildiğiniz gibi efendim!” der. O bü-
yük Hak dostu da:

“–O hâlde bu eti onlara götürüver!” 
buyurur. 

Hazırladığı ikramı üstâdının yemesi-
ni arzu eden talebe ise:

“–Efendim, siz de uzun zamandır et 
yemediniz!..” diyerek ısrar edecek 
olur. Fakat Dâvûd-i Tâî Hazretleri 
kabul etmeyip:

“–Evlâdım! Bu eti ben yersem bir 
müddet sonra dışarı çıkar, fakat o 
yetimler yerse, ebediyyen kalmak 
üzere Arş-ı Âlâ’ya çıkar!..” buyurur.

Bugün İslâm coğrafyasının pek çok 
bölgesinde, öyle mazlum, yoksul, 
muzdarip ve aç insanlar var ki, on-
lara tattırılacak kurban etleri, belki 
de Arş-ı Âlâʼya çıkacak en güzel 
bayram hediyelerimiz olacaktır. 
Günümüzde açlık, yalnızlık ve sefâ-
letin kol gezdiği pek çok beldedeki 
nice müslüman kardeşimiz, kurban 
ikramlarımızla yaşanacak olan İs-

OSMAN NÛRİ TOPBAŞ

GÖNÜL KAZANMA MEVSİMİ;
KURBAN
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lâm kardeşliği tezâhürünü hasretle 
beklemektedir. Asrımız insanlığının 
zulüm ve vicdansızlığı sebebiyle 
mağdur olan milyonlarca din kar-
deşimizi gönül dergâhımıza almaya 
gayret gösterelim ki, din kardeşliği 
hukukunun gereğini îfâ edebilmiş 
olalım. Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi 
ve sellem- Efendimiz de kıyamet 
günü bize serzenişte bulunmasın.



Bir düşünelim;

Âyet-i kerîmede: 
“Allah müʼminlerden, canlarını ve 
mallarını, kendilerine (verilecek) 
Cennet karşılığında satın almıştır.” 
(et-Tevbe, 111) buyrulmuşken, bizler 
canımızla, malımızla, bütün imkânla-
rımızla ne kadar Hakkʼa râm olabili-
yoruz? Allâhʼın lûtfettiği nîmetlerin 
şükrünü ne kadar îfâ edebildiğimizi 
hiç düşünüyor muyuz?  Elimizdeki 
imkân ve nîmetleri, Hakkʼa yakınlı-
ğımızı artırmaya vesîle kılabiliyor 
muyuz? Yoksa bu nîmetler, Cenâb-ı 
Hakʼla aramızda bir perde mi olu-
yor?.

Unutulmamalıdır ki müslüman, bü-
tün mahlûkâta huzur tevzî eden, 
dünyanın her yerindeki din kardeşle-
rini kendisine zimmetli bilen bir gö-
nül insanıdır. Yeryüzünde zulme, çi-
lelere, açlık ve yokluğa mâruz kalan 
milyonlarca din kardeşimizin bulun-
duğu şu günlerde, İslâm kardeşliği 
imtihanından yüz akıyla çıkabilmek 
için, imkânlarımızın ulaşabildiği her 
yerdeki kardeşlerimize şefkat ve 
merhametle yardım elimizi uzatmak 
mecbûriyetindeyiz.



İnsan, hayatında en büyük bedel-
leri, muhabbeti uğrunda öder. Zira 
gerçek bir muhabbetin kantarı, 
fedakârlıktır. Bu mübârek kurban 

bayramı günlerinde Allâhʼın muhab-
bet ve rızâsını üzerimize daha çok 
celbetmek için en güzel fedâkârlık 
nişânesi; yetim, kimsesiz, fakir ve 
muhtaçların bize zimmetli olduğunu 
hatırımızdan çıkarmamaktır. Unut-
mayalım ki misyonerler, maddî ve 
mânevî bütün güçlerini müslüman-
ların garip ve zayıf kaldığı bölgelere 
sarf ediyorlar. Yüksek tahsil yapan 
talebelere burs verip bu burslar 
karşılığında Afrikaʼda misyonerlik 
faaliyetlerinde bulunma mecbûriye-
ti koyuyorlar. Böylece bizim insanı-
mızı, bizim kardeşlerimizi elimizden 
almaya çalışıyorlar. Bugün dünyanın 
birçok bölgesinden acı feryatlar 
yükseliyor. Bu feryatlardan biri, bize 
şunları söylüyordu:

“Sizler, Fâtihlerin, Abdülha-
midlerin torunlarısınız. Nerede 
kaldınız? Şimdiye kadar niçin 
gelmediniz? İyi ki bugün olsun ge-
lebildiniz! Ne olur bir daha bizleri 
unutmayın!..”



Velhâsıl neşe ve sevinci 
unutmuş mahzun gönülle-
rin, muzdarip yüreklerin, 
çâresiz, kimsesiz ve yalnız-
ların yanı başında bulunup 
onların gönüllerini kazana-
bilmek, onlarla bayramla-
şabilmek; mü’minler olarak 
hepimizin bir din kardeşliği 
mes’ûliyetidir. Çocuklarımı-
zı sevindirirken, kendilerini 
sevindirecek bir anne-ba-
badan mahrum öksüz ve 
yetimleri de hatırlamak, 
dünyaya yetim olarak gön-
derilmiş olan Rasûlullah 
-sallâllâhu aleyhi ve sellem- 
Efendimiz’in de gül yüzünü 
tebessüm ettirecek bir vefâ 
borcumuzdur.

Müʼmin; “Hangi birine yetişeyim” 
gibi mâzeretlerle bencillik ve ego-
izme prim vermeden, şefkat elinin 
ulaşabildiği herkese bayram sevin-
cini tattırabilme gayreti içinde ol-
malıdır.

Molla Câmî ne güzel buyurur:

“Gönül al (çünkü gönül almak) hacc-ı 
ekberdir. 

Bir gönül, binlerce Kâbe’den daha 
iyidir. 

Kâbe, Âzeroğlu İbrâhim’in yaptığı 
binâdır. 

Gönül ise, Celîl ve Ekber olan 
 Allâh’ın nazargâhıdır.”

Cenâb-ı Hak, idrâk edeceğimiz bu 
kurban bayramını, dâimâ yakın ol-
duğunu bildirdiği kırık gönüllere 
de bayram ettirebilmenin huzu-
ruyla ihyâ edebilmeyi, cümlemize 
lutf u keremiyle ihsân eylesin…

Âmîn!..
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Üsküdar’ın mânevî sultanı Aziz 
Mahmûd Hüdâyi Hazretleri’nin 
(1541-1628) asırlar önce başlattığı 
fakirlik ve cehaletle mücadele hiz-
metini devam ettirmek gayesiyle 
1985 yılında kurulan vakfımız, ül-
kemiz başta olmak üze re dünya-
nın dört bir yanında muh taçların, 
yetimlerin ve öğrencilerin maddi 
ve manevi ihtiyaçlarının karşılan-
masına yönelik başta dînî eğitim 
olmak üzere basın-yayın, insanî 
yardım ve sosyal hizmetler alanın-
da faaliyet göstermektedir.

Yurtdışı kurban faaliyetleri ile dün-
ya çapında hizmet veren vakfı mız, 
hayırsever vatandaşların yurt-
dışında kesilmek üzere vekâlet yo-
luyla bağışladığı kurbanları, vakfı-

mızın faaliyet gösterdi ği ülkelerde 
vazifeli Hüdâyi gö nüldaşlarının ba-
şında bulunduğu partner kuruluş-
lar ve gözlemciler aracılığıyla kes-
tirerek aşevlerimize, Kur’an kursu, 
medrese, yetimhâne vd. eğitim 

kurumlarımızda okuyan öğrenci-
lere, muhtaçlara, dul ve yetimlere 
dağıtmak ta, İslâm dünyasında sev-
gi, kar deşlik ve ümmet bilinci adına 
gönül köprüleri kurmaktadır.

Bu yılki yurtdışı kurban organizas-
yonunu “KURBAN YAKINLIKTIR, 
Muhtaçlara Yaklaş ki, Allah’a Yak
laşasın” çağrısıyla başlatan vakfı-
mız, siz hayırsever kardeşlerimizi 
dünyanın dört bir köşesinde özel-
likle gönül coğrafyamızda kurban 
heyecanına ortak olmaya davet 
ediyor. Hedefimiz ve gayemiz kur-
ban coş kusunu sizlerin de destek-
leriyle kurban kesme gücü olma-
yan kar deşlerimizle paylaşarak 
onların mutluluklarına ve dualarına 
ortak olmaktır.

SİZLERDEN ALDIĞIMIZ VEKÂLETLE KURBANLARINIZI 
DÜNYANIN DÖRT BİR KÖŞESİNDEKİ 

MUHTAÇLARA ULAŞTIRIYORUZ
Kurbanlarımız Gönül Coğrafyamıza Ulaşıyor
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Vakfımızda yurtiçi kurban hazırlıkla-
rı üç ay öncesinden başlamaktadır. 
Kurban kesim organizasyo nunu Üs-
küdar ve Küçük Çamlıca’da tesis et-
tiği iki modern ve hijyenik kesimhâ-
nede profesyonel kasap lar eşliğinde 
gerçekleştiren vakfı mız, kurban 
bayramının ilk iki günü randevu sis-
temiyle kestiği kurban larla İstanbul 
halkına hizmet ver mektedir. Bağış 
sahiplerinin bizzat yerinde görerek 
ve vekâletleri alı narak kestirdiği kur-
ban etlerinden vakfımıza bağışlanan 
1/3 oranında kısmı ;

1. Aşevlerimizde,

2. Vakfımıza bağlı kurs ve yurtlar da 
okuyan öğrencilerimizin yemekle-
rinde,

3. Bayramın ilk üç günü vakfımızın 
İstanbul’da aylık düzenli erzak pa-
keti yardımında bulunduğu yerli 
ve muhacir binlerce ihtiyaç sahibi 
aileye dağıtılarak değerlendiril-
mektedir.

İstanbul’da erzak paketi yardımında 

bulunduğumuz yerli ve başta Suri-
ye’li olmak üzere farklı coğrafya-
lardan İstanbul’da misafirimiz olan 
muhacir ailelere yıl içerisinde kesilen 
adak kurbanlardan ikramda bulun-
duğumuz gibi, Kurban günlerinde de 
bize bağışlanan bu kurbanları onların 
kapılarına ulaştırıyoruz. Bu insanla-
rın çoğu yılda bir kez Kurban bayramı 
vesilesiyle et görüyorlar. Bazıları bu 
eti kurutarak yıl boyunca yemekle-
rine katmaya çalışıyorlar. Bayramlar 

sevinç ve sürur günleridir. Sadece 
kendimizin sevinmesi değil, ihtiyaç 
sahibi, mağdur ve mazlum kardeş-
lerimizin de sevinmesi gerekir. Buna 
bir kurban vererek ya da bir kurban 
verilmesine vasıta olarak katkıda 
bulunma imkânımız var. Hiç olmazsa 
kurbanlarımızla yıllardır bu alanda 
hizmet veren ve halkımızın güvenini 
sağlamış vakfımız aracılığıyla onla-
rın yanında olalım. Allah (c.c), kurban 
bağışlarımızı kabûl eylesin.

HÜDÂYİ’DE KURBAN 
Yurtiçi Kurban Organizasyonuyla İstanbul’da Halkımızın Hizmetindeyiz
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BAYRAM HEDİYENİZ KURBAN OLSUN
Nasıl Bağış Yapabilirim?
1. Vakıf merkezlerimize gelerek makbuz karşılığı 
Küçük Çamlıca Mahallesi Çilehane Yolu Caddesi No: 12 
Üsküdar – İstanbul 0216 428 39 60 / 250

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

2. https://www.hudayivakfi.org.tr/online_bagis/
internet sayfamızdan ATM kartı veya kredi kartıyla

3. Anlaşmalı banka hesap numaralarımıza havale veya 
EFT ile (Yapılacak ödemelerde EFT veya Havale masrafı 
alınmamaktadır.)

4. Anlaşmalı banka şubelerinden hesap numarasına gerek 
kalmadan kurumsal tahsilat yoluyla

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

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

Vakfımıza Bakanlar Kurulu’nun 16.12.2011 tarih ve 
2011/2614 sayılı kararıyla “Vergi Muafiyeti” tanınmıştır. 

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

Kesim yapılacak 
ülkelerdeki 
arkadaşlarımız 
arefe günü 
hayvan alımlarını 
gerçekleştirirler.

AFGANİSTAN
ARNAVUTLUK
AZERBAYCAN
BANGLADEŞ 
(ARAKAN)
BOSNA-HERSEK
BULGARİSTAN
BURKİNA FASO

DAĞISTAN
ETİYOPYA
FİLDİŞİ SAHİLİ
FİLİPİNLER-MORO
FİLİSTİN-GAZZE
GANA
GÜRCİSTAN
HİNDİSTAN

IRAK
KAMERUN
KARADAĞ
KAZAKİSTAN
KIRGIZİSTAN
KIRIM
KOSOVA
MAKEDONYA

MALİ
MEKSİKA
MOĞOLİSTAN
NİJER
PAKİSTAN
RUSYA 
FEDERASYONU
SENEGAL

SOMALİ
SUDAN
SURİYE
TACİKİSTAN
TANZANYA
UGANDA
YEMEN
YUNANİSTAN

2017 YILINDA KURBAN KESMEYİ HEDEFLEDİĞİMİZ ÜLKELER

Yaptığınız 
bağışlar kesim 
yapılan ülkelere 
ihtiyaçları 
nispetinde 
dağıtılır.

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

Kurbanlarınız kesildiğinde 
cep telefonunuza bilgi mesajı gelir.

Etler parçalanıp, paketlendikten sonra daha 
önceden belirlenmiş olan ailelere gönüllü 
gözlemcilerimiz tarafından dağıtılır.
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Ali Ekber Şahin , Fatih Balkır 
Senegal: Türkiye’yi abileri gibi 

görüyorlar

Dokuz saatlik bir yolculuktan son-
ra vardığımız Senegal’e gelmeden 
önce bir parça etin bu kadar ehem-
miyeti olabileceğini hiç düşünme-
miştik. Dağıtım yapacağımız Khom-
bole (Humbul) şehrine vardığımızda 
insanların sıcak hava altında saat-
lerce et almak için beklediklerini öğ-
rendiğimizde gözyaşlarımızı tuta-
madık. Bizi gördüklerinde yıllardır 
görmeyi bekledikleri sevdiklerine 
sarılır gibi sarıldılar. Bizler eski hüvi-
yetimize geri dönüp oradaki insanla-
ra sahip çıkmalıyız.Buradaki insan-
lar Türkiye’yi  abileri gibi görüyorlar. 
Âcizane her kardeşimize tavsiyemiz 
Afrika’yı ve orada yaşayan insanları 
ömürlerinde  bir defa da olsa gör-

meleri. Çünkü onların bize muhtaç 
oldukları gibi bizim de onların duâ-
sına muhtaç olduğumuzu bilmemiz 
gerek.

İsmail Orhan – Uganda:  
Mutluluğun lisanı ortak

Vakfımızın İnsanî Yardım biriminde 
çalışıyorum. İstanbul’da her gün or-
talama 40-50 aileye vakfımızın araç-
larıyla erzak paketi dağıtıyorum. Ya-
pılan ufak bir yardımla insanların ne 
kadar mutlu olabildiklerini buradan 
yakinen biliyordum. Vakfımızın kur-
ban organizasyonu için geldiğimiz 
Uganda’nın Kitgum, Kumi, Nakapiri-
pirit gibi bölgelerinde dağıttığımız 

bir poşet etle insanların yüzlerinde 
beliren mutluluk ile burada her gün 
şahit olduğum mutluluk farklı değil-
di. Hüdâyi Vakfı sizlerin gönderdiği 
bağışlarla burada sadece kurban eti 
dağıtmıyor. Partner kuruluşumuz 
SENA Vakfı aracılığıyla ayrıca eği-
tim hizmetleriyle de insanların gön-
lünü ve ruhunu doyurmaya çalışıyor. 
Yaptığımız ziyaretlerde yapılan bu 
hizmetleri de yerinde görmüş olduk.

Gökhan Çatak , Muhammed Akif 
Koç Nijer: Kıtaları aşan  

bir kardeşlik buluşmasıydı 

Kurban hizmetinin sadece midelere 
hitap eden bir organizasyon olma-
dığını, kıtalar ötesine taşan bir kar-
deşlik buluşması olduğunu, ümmet 
bilincinin ve İslam kardeşliğinin in-
şası ve güçlendirilmesi noktasında 
kurban organizasyonun en iyi ör-
neklerden biri olabileceğini Nijer’de 
tekrar fark etmiş olduk. Mazlum 
coğrafyanın bu temiz insanlarının 
sadece karınlarını doyurmak için 
değil, beyinlerini ve kalplerini de do-
yurmak için çalışmalarımızı yoğun-
laştırmalıyız. Buradaki insanların 
Türkiye’den büyük beklentileri oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Dağıtım yaptığı-
mız Simiri, Kona Beri, Mangaize gibi 
elektriği dahi olmayan köylerde 15 

2016 KURBANINDAN ARDA KALANLAR
Vakfımızın yurtdışında gerçekleştirdiği Kurban organizasyonuna yardımcı olmak gayesiyle geçtiğimiz yıl 

gözlemci olarak ülkelere gönderilen Hüdâyi gönüldaşlarının izlenimlerini, duygu ve düşüncelerini sizlerle 
paylaşıyoruz..
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Temmuz darbe girişimini haber alan 
bu insanlar ülkemiz için dualar edip, 
gözyaşı dökmüşler. Ay yıldızlı bayra-
ğımızı kendi ülkelerinin bayrakların-
dan dahi üstün tuttuklarını ve saygı 
gösterdiklerini gözlemledik. Afrika, 
peşinizden hiç ayrılmayan, size bir 
kere dokunmak isteyen, tebessü-
münüz ile mutlu ettiğiniz gençler ve 
çocuklarla dolu. Hiç çıkarınız olma-
dan oralara gelmiş olmanız sevindi-
riyor onları.

Ömer Kara – Kazakistan:  
Hoca Ahmet Yesevi diyarında  

kardeşliğimizi pekiştirdik

Vakfımız aracılığıyla vekâletlerini 
aldığımız hayırsever kardeşlerimi-
zin kurbanlarını Çimkent şehrinde 

kestirerek kırsal bölgelerde daha 
önceden tespit edilen dul ve yetim 
Kazak, Özbek ve Ahıska Türkü kar-
deşlerimize, medrese öğrencileri-
ne, hafızlık kurslarındaki talebelere 
dağıtarak tarihten gelen kardeşlik 
bağlarımızı pekiştirdik. 

Tuncay Çelik, Sefa Polat Gana: 
Kurban bir tebliğ aracı olarak 

İslam’a ilgiyi arttırıyor

Öncelikle başkent Accra’da vakfı-
mızın da destekleriyle inşa edilen 
camiden bahsetmemiz gerekiyor. 
Cami Gana’da cazibe merkezi ol-
muş. Yerli ve yabancı birçok insanın 
dikkatini çekiyor. Kurban organizas-
yonu için geldiğimiz Tamale şehrin-

de Müslümanların azınlıkta olması 
hasebiyle verdiğimiz bir poşet etin 
çok stratejik bir öneme sahip oldu-
ğunu gördük. Bu onlara kendilerinin 
sahipsiz olmadıkları imajını veriyor, 
daha güçlü hissetmelerini sağlıyor. 
Yaptığımız yardımların ayrıca müs-
lüman olmayanların İslam’a karşı 
meyillerini arttırdığına şahit olduk. 
Bu açıdan düşününce Kurban’ın 
Gana’da bir tebliğ aracı olarak çok 
önemli bir işlev görebileceğini fark 

ettik. Kurban ve benzeri İnsanî yar-
dımlarla veya kalıcı eserlerle kitlele-
rin hidayetine vesile olunabilir. Tabii 
misyonerler de boş durmuyorlar. 
Çok aktif bir şekilde sokaklarda, ti-
cari taksilerde, meydanlarda Hristi-
yanlık propagandası yapıyorlar. Ga-
nalılar Türkleri çok seviyorlar. Bize 

karşı bakışları pozitifti. Vakfımız ve 
partner kuruluşlar bölgede seksen-
den fazla Kur’an kursu (Halaka) tesis 
edip neredeyse bütün çocukların İs-
lami eğitim almalarına vesile olmuş. 
Bu destekler arttırılırsa daha çok in-
sanın hidayetine ve eğitimine vesile 
olunabilir. Gana’da kurban ihtiyacı 
oldukça fazla. Eğer Türkiye’deki kar-
deşlerimiz aracılığıyla buraya daha 
fazla kurban gönderilirse kalplerini 
bu yolla İslam’a ısındırabileceğimiz 
kişi sayısı da artabilir. 

Azam Yıldırım, Fatih Batın Teke, 
Mehmet Beşkardeş, İsmail Semih 
Çalkaya, Kadir Başkan – Etiyopya:  

Afrika’nın sömürge görmemiş  
tek ülkesine vefa borcumuz var

Müslümanların ilk hicret ettiği ülke 
olarak İslam tarihinde Habeşistan 
(köleler ülkesi) olarak bilinen Eti-
yopya’da Müslüman nüfus ile Orto-
doks Hristiyan nüfusu kabaca eşit 
durumda. Ancak ülkenin en gelişmiş 
şehri ve başkenti konumunda bulu-
nan Addis Ababa’da Hristiyanların 
etkisi göze çarparken Müslüman’la-
rın daha fazlaca kırsalda yaşadığı 
gözlemlenebiliyor. Kurban organi-
zasyonu için gittiğimiz Harar eyaleti 
%90 oranında Müslüman nüfusa sa-
hip. Bayram namazımızı stadyumda 
kıldık. Burada bayram namazı cami-
lerde değil stadyumda tüm devlet 
erkânı ve halkla birlikte kılınıyor. 

Kurban  
bir tebliğ aracı 
olarak İslam’a 
ilgiyi arttırıyor

“

”
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Güvenlik önlemleri üst düzeydeydi. 
Her yer kalaşnikoflu polislerle do-
luydu. Kurbanlarımızı eyalet meclisi 
başkanı ve din işleri görevlilerinin 
koordinasyonuyla hisse sahipleri-
nin isimleri teker teker okunduktan 
sonra mezbahanede kesip eyalete 
bağlı Ganda Ferro denen köye gel-
dik. Çok fakir köylerden bir tane-
siydi. Eskiden sadece Müslümanlar 
yaşarken zamanla Almanlar buraya 
gelip halka ciddi paralar dağıtmış-
lar. Bazı aileler Hristiyanlaşmış. 
Burada Müslümanlar cana yakın ve 
muhabbetli. Karşılaştıkları kişiyle el 
sıkıştıktan sonra sağ omuzlar birbi-
rine vuruluyor. Harar’da okul öncesi 
çocukların çoğu dini eğitimden geçi-
yor. Kur’an kurslarında iyi bir Arapça 
ve Kur’an eğitimi alıyorlar. Bölgede 
sokaklarda yaşayan evsiz çok insan 
var. Yetimhaneler dolu ama fiziki 
şartları uygun değil. Habeşli yetim-
lere sahip çıkmak, sahabe efendile-
rimize kucak açan Necaşi’nin torun-
larına vefa borcumuzu ödemek için 
bu yıl daha fazla kurban gönderilme-
sini temenni ediyoruz.

Saim Albayrak, Ercan Düzgün,  
Mehmet Açıkgöz  Kamerun: 

Bir parça etle gönüllerin fethi

Kurban kesim ve dağıtımlarını Ka-
merun’un Yaounde, Kye-Osse ve 
Matomb bölgelerinde gerçekleştir-
dik. Kurban kesim ve dağıtımları es-

nasında oradaki insanların durumu 
yapılan çalışmaların ne kadar hayati 
bir öneme sahip olduğunu bizlere 
gösterdi. Bir parça etin gönülleri na-
sıl fethettiğini halkın yüzünden oku-
yabiliyorduk. Müslümanlar dağıtılan 
kurban etleri ile aslında sahipsiz 

olmadıklarını hal dili ile anlatıyordu. 
Oraya gitmeden önce Afrika’yla ilgili 
birçok şey dinlememize ve videolar 
izlememize rağmen yapılan orga-
nizasyonun önemini ancak oradaki 
şartları yaşayarak anladık. Gözlem-
ci olarak Kamerun’da bulunmamın 
ayrıcalığını ve lütfunu nasip ettiği 
için Rabbimiz’e hamd ediyoruz.

Numan Nurullah Aras  Somali:  
Zor bir coğrafyada yardımları  
ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık

Afrika’nın doğusunda, Hint Okya-
nusu kıyısında bulunan Somali dev-

letinin başkenti olan Mogadişu’da 
kesim ve dağıtım organizasyonu-
muzu gerçekleştirdik. Bölgedeki 
veteriner ve imamın onayı ile kur-
banlarımızı satın aldık. Somali’de 
siyasi olarak tam bir otorite boşluğu 
yaşanıyor. Ülke kabileler, yabancı 
güçler ve Somali’ye hâkim olmaya 
çalışan siyasi gruplar arasında pay-
laşılmış durumda. İktidar mücadele-
si nedeniyle her gün silahlı çatışma-
ların yaşandığı ülkede, milyonlarca 
insan şehirlerini ve evlerini terk edip 
mülteci konumuna düşmüş. Böyle 
sıkıntılı bir coğrafyada üzerimizde 
emanet olan kurbanlarımızı kestik 
ve poşetleyerek ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırdık.  

Muhammed Yunus Kaya – Arna
vutluk: Yetimlerin yüzleri güldü

Kurbanlarımızı vakfımızın bu ülke-
deki partner kuruluşu İstanbul Kar-
deşlik derneği aracılığıyla keserek 
başkent Tiran’dan 90 kilometre uzak-
lıktaki İşkodra, Koplik, Vlora, Berat, 

Korça bölgelerinde köy ve kasabalar-
da yetimlere, ihtiyaç sahibi ailelere, 
Kur’an kursu öğrencilerine dağıttık. 

Ümit Toramış, Mustafa Demir –  
Kosova: İhtiyaç sahiplerinin yüz 
lerindeki burukluk içimizi acıttı

Kosova’ya vardığımızda ilk olarak 
Sultan Murad Hüdâvendigâr’ın tür-
besini ziyaret ettik. Dualarımızı 
ettikten sonra Priştina merkezde 

Gittiğimiz  
her yerde 

dua ve 
tebessümlerle 

karşılandık

“

”
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bulunan vakfımızın erkek yurdunu 
ziyaret ettik. Aynı gün Prizren vakıf 
merkezimize ulaştık. Kurban hizme-
ti hakkında vakıf yetkililerinden bilgi 
aldık ve plan yaptık. Ardından bölge 
halkını yakından tanımak gayesiyle 
şehir merkezini gezdik. Prizren tıp-
kı bir Türk şehri gibiydi, genellikle 
Türkçe konuşuluyordu. Türkiye gün-
demi yakından takip ediliyordu. 

Arefe günü kurbanlarımızı almaya 
gittik. Kurbanlıkların incelenmesinin 
ardından satın aldık. Kesimin yapı-
lacağı mezbahaneyi de inceledik, 
gayet sistemli ve hijyenik bir mez-
bahaneydi.

Bayram günü namazımızın ardın-
dan kurbanlarımızı kestik. Etler 5 

kiloluk poşetlere konarak dağıtıma 
hazır hale getirildi. Viti kentine gi-
derek Vakfımızın yaptırdığı Medine 
Camisi’nin avlusunda ihtiyaç sahibi 
kişilere et dağıtımı gerçekleştirdik. 
Et dağıtırken ihtiyaç sahibi ailelerin 
yüzlerindeki burukluk ve utanmaları 
içimizi acıttı. Türkiye’den geldiğimizi 
duyduklarında buranın Mehmet Akif 
Ersoy’un babasının memleketi oldu-
ğunu ifade ettiler. Bölgeden ayrılır-
ken Osmanlı mezarlığında bulunan 

bir tekkeyi ziyaret ederek dua edip 
Kosova’ya veda ettik. Allah, vakfımız 
aracılığıyla vekâletini verip bağış ya-
pan kurban sahiplerinin bağışlarını 
kabul eylesin. 

Abdullah Akgül, Abdullah Esen 
Tanzanya: Kurbanların tüm parça

larını toplayan insanlar gördük

Kurban organizasyonu için geldiği-
miz Tanzanya’da önce vakfımızın, 
buradaki partner kuruluşu olan Re-
hema vakfı aracılığıyla yaptırdığı 
Şehit Hakan Yılmaz su kuyusunun 
açılışını yapmak üzere Darüsselam 
şehrine üç saatlik mesafede olan 
Mitengwe köyüne doğru yola çıktık. 

Kuyu açılışını gerçekleştirdikten 
sonra oradaki küçük çocuklara şe-
kerler dağıttık. Bir şeker bir çocuğu 
ancak bu kadar mutlu edebilirdi. 
Yüzlerindeki mutluluğu görmek 
bizleri de mutlu etti. Buradan ayrılıp 
Rehama Vakfı çalışanlarıyla buluş-
tuk. Ekiple toplantı yaparak organi-
zasyonun detaylarını kararlaştırdık. 
Kesim ve dağıtımlarımızı Sotele 
bölgesinde gerçekleştirdik. Burada 

şahit olduğumuz bir manzara yürek 
burkan cinstendi. Tüm kesimler ve 
dağıtımlar bittikten sonra kesim 
yapılan bölgede yüzlerce kişinin 
izdihamla yerlerde kurbanlardan 
arta kalan parçaları almak için bir-
birini geçmeye çalışması hepimizi 
yüreğini burdu. O anlar aklımızdan 
çıkmıyor, her yemek yediğimizde 
gözümüzün önüne geliyor, Allah yar-
dımcıları olsun. 

Mustafa Caner – Burkina Faso: 
Hidayetle yüzlere yansıyan nur

Burkina Faso’da kurban kesimleri-
mizi başkent Ouagadougu dışında 
ayrıca Titao ve çevresindeki 13 köy-
de gerçekleştirdik. Buralarda bay-

ramın ilk günü bayramlaşmaya ve 
akraba ziyaretine ayrıldığı için ke-
simleri bayramın ikinci gününde ger-
çekleştirdik. Çocuklara bayramlık, 
şeker ve balon dağıttık. Bayramın 
son günü ilk defa gördüğüm Müslü-
man olma töreni beni çok etkiledi. 
Yüzlerine yansıyan hidayet nurlarını 
görür gibiydim, bu beni çok mutlu 
etti. Yeni Müslüman olan köylerde 
insanlar önceden geçimlerini domuz 

Kurbanlar 
Müslümanların 

sahipsiz 
olmadığını 

hissettiriyor

“

”
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yetiştiriciliği ve içki üretiminden 
sağlıyormuş. Müslüman olduktan 
sonra bu işleri yapamayacakları için 
bu kardeşlerimize yeni iş sahaları 
açılması gerekiyor. Bu konuda vak-
fımızın buradaki partner kuruluşu 
olan FOSAPA - Afrika Halkına Yar-
dım ve Dayanışma Vakfı’nın farklı 
projeleri olduğunu öğrendik.

Emre Küçükoğlu – Fildişi Sahili: 
Gençken Afrika’da hizmet etmek 

nasip oldu

Genç Dergi’de okuduğum bir yazıda 
“Okyanusta su damlası olmaya var 

mısın ?” diyordu. Bu söz bana genç-
ken Afrika’ya gidip gönüllü olarak 
hizmet etmem gerektiğini hatırlattı. 
“Gayen atanmak değil adanmak ol-
sun” düsturunu hatırımızda tutarak 
on saatlik bir yolculuğun ardından 
Fildişi Sahili’ne vardık. Kurbanların 
kesimlerini Abidjan, Booke ve Kor-
goho bölgelerinde dualar eşliğinde, 
hisse sahiplerinin isimlerini tek tek 
okuyarak gerçekleştirdik. Etler sağ-
lıklı ortamlarda poşetlenerek dağı-
tıma hazır hale getirildi. Ardından 
araçlara yüklenerek ihtiyaç sahibi 
olan ailelere dağıtıldı. Gittiğimiz her 
yerde birçok dua ve tebessümle 
karşılandık ve uğurlandık. Rabbime 
bana böyle bir hizmet nasip ettiği için 
şükrediyorum. Vakfımızın hizmet-
lerini arttırması için dua ediyorum. 

Muhammet Emin Ünal, Emrah Ak
can – Sudan: Meçhulden meçhule 

giden kurbanlar, O meçhulden  
geri gelen dualar vardır.

Vakfımızın buradaki partner kurulu-
şu AL-İHYAA derneği eğitim alanın-
da çok güzel işlere imza atmış. Lise 
ve üniversite yurtlarında, Hartum’un 
Haşebe köyündeki Nur-u Osmaniye 
külliyesinde talebeler İslami eğitim 
alıyor. Teşkilatlanma çok iyi. Dernek-
te Amar Hassan gibi İLAM’da misafir 
öğrenci olarak eğitim alıp ülkesinde 

hizmet eden çok gayretli bir ekip 
var. Kurban kesimi yaptığımız mez-
bahane Hartum’un en temiz mez-
bahanesiydi. Dağıtımlarımızı Güney 
Sudan’ın Darfur bölgesinde Nyala 
şehrinde, Eritreli mültecilerin kaldığı 
Kesele mülteci kampında ve Haşebe 
köyünde yaptık. Akşama kadar kur-
ban kesim alanında 40-45 derecelik 
çöl sıcağının altında evine bir parça 
et götürmenin umuduyla, birlikte ya 
bize yetmezse sıra gelmezse endi-
şesiyle bekleyen anne, baba ve ço-
cukları gördük. Mahmûd Sami Rama-

zanoğlu Hazretlerinin “Meçhulden 
meçhule giden kurbanlar, O meçhul-
den geri gelen dualar vardır.” dediği 
gibi iç savaş yorgunu Sudan’dan siz 
hayırsever kardeşlerimize ve ülkemi-
ze yapılan dualarla döndük.

Hasan Balbaba – Uganda : 
Ekvator sıcağında  

bir iki kilo et için saatlerce  
bekleşen insanlar gördük

Bütün şehirlerde gördüğümüz man-
zara, kurbanlıkların tırnakları hariç 
her şeyini tükettikleri gerçeği. Nasibi 
olan Afrikalı insanlar, aldıkları kur-
banlık eti, bir iki gün içerisinde tüket-
mek zorundalar. Çünkü buzdolapları 
yok, çünkü elektrik yok. Afrikalı in-
sanlar, yılda bir kez Müslümanların 
kestiği kurbanlardan bir iki kilo et 
alabilmek için ekvator sıcağında, o 
yakıcı güneş altında akşama kadar 
bekleyişleri unutulmaz manzaralar-
dan biriydi. Kurban Organizasyonu  
vesilesiyle geldiğimiz Uganda’da 13 
kardeşimizin Müslüman olmalarına 
şahitlik etmek inanın her şeye değer-
di. Müslümanca bir duruşun, samimi-
yetin ve muhabbetin ne güzel hayır-
lara vesile olduğunu müşahede ettik.

Okyanusta 
 su damlası 

olmaya  
var mısın ?

“

”
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Yardımlarınızla Dünya’nın dört 
bir köşesinde iftar sofraları 
kuruldu, kumanyalar 
dağıtıldı.

Vakfımız, infak ve yar-
dımlaşma duyguları-
nın zirveye çıktığı Ra-
mazan ayına yönelik 
“Ramazan’da Yardım-
larınız Bereketlensin” 
sloganıyla başlattığı yar-
dım çalışmaları kapsamın-
da sizlerden gelen zekat, 
fidye, fitre, sadaka, erzak 
ve iftar bağışlarını emanet 
bilip her yıl olduğu gibi bu 
Ramazan da Afganistan, 
Arnavutluk, Azerbaycan, Bur-
kina Faso, Filistin, Fildişi Sahili, Ka-
merun, Kosova, Makedonya, Mali, 
Somali, Sudan, Suriye, Tanzanya, 
Uganda gibi dünyanın farklı coğ-
rafyalarında birçok ülkede ihtiyaç 

sahiplerine, dul ve yetim ailele-
re erzak paketleri dağıttı. Dağıtılan 
erzak paketleri vakfımızın faaliyet 
gösterdiği ülkelerde bulunan part-
ner kuruluşları aracılığıyla bir aile-

nin hemen hemen bir aylık gıda ihti-
yacını karşılayacak şekilde ve bölge 

insanının damak zevki ve yemek 
kültürü de dikkate alınarak 
hazırlandı. Ayrıca gelen iftar 

bağışlarıyla bu ülkelerde 
vakfımıza bağlı kurumlar, 

Kur’an kursları, Medre-
seler, İmam-hatipler ve 

Yetimhanelerde bulu-
nan aşevlerinde öğren-
cilerin ve her kesimden 
insanın istifade ettiği 

iftar sofraları kuruldu. 
Dul ve yetim ihtiyaç sahibi 

ailelere zekat ve fitreler elden 
teslim edildi.

ZenginFakir aynı sofrada buluştu.

İsanbul’da her ay yerli ve muhacir 
birçok aileye düzenli olarak erzak 
paketleri dağıtan vakfımız, yurtiçi 
Ramazan yardımları kapsamında 
Üsküdar’da Hüdâyi Hazretleri’nin 
türbesinin bulunduğu merkezinde 
ve Küçük Çamlıca’da Çilehane Camii 
İLAM-İlmi Araştırmalar Merkezi’nde 
bulunan iki büyük aşevinde, ayrıca 
vakfımıza bağlı kurumlar, Kur’an 
kursları ve öğrenci yurtlarında Ra-
mazan boyunca her gün binlerce ki-
şilik iftar yemeği çıkarttı. Her akşam 
bir hayır sahibinin bağış yaparak 
sponsor olduğu iftar sofralarında 
hayır sahipleri ailesi, özel misafirleri, 
aşevlerine yakın mahallelerde otu-
ran ihtiyaç sahipleri, her seviyeden 
talebeler aynı sofrada buluştu.

Gönülden Teşekkürler...

RAMAZAN İKRAMLARINIZ, 
BAYRAM SEVİNCİ YAŞATTI



HÜDÂYİ  BÜLTENİ  KURBAN 1438/201716

Son altı yılın en büyük kuraklık fe-
laketinin yaşandığı, hemen hemen 
her gün onlarca insanın ölüm ha-
berlerinin geldiği Somali’ye yönelik 
Üç Ayların başlangıcında yardım 
kampanyası başlatan vakfımız “KU-
RAKLIK (DOĞU AFRİKA)” başlığıyla 
hayırseverler tarafından gönderilen 
bağışlarla Somali’de gıda paketleri 
dağıttı, yapımı  tamamlanan su ku-
yularının açılışlarını gerçekleştirdi.

“100 bin çocuk ölüm tehlikesi ile 
karşı karşıya”

Mersin Taşucu limanından yüklenip 
15 Haziran’da Somali’ye ulaşan yar-
dım gemisindeki  gıda maddelerinin 
teslimatını organize etmek ve açılışı 
yapılan su kuyularını yerinde gör-
mek için bölgeye giden, vakfımızda 
İnsanî Yardım ve Sosyal Hizmetler-
den Sorumlu Genel Müdür Yardımcı-
sı Serdar Eryılmaz ve Yurtdışı Proje-
ler Yöneticisi İbrahim Tonbaz Bey’in 

Somali izlenimlerini  aktarıyoruz: 

Altı yıl aradan sonra Somali tekrar 
kuraklığa bağlı yeni bir açlık krizinin 
pençesinde. 12 milyon nüfuslu ülke-
de 6 milyon insanın hayatını riske 
eden büyük bir kriz yaşanıyor. 2011 
yılında yaşanan ölümcül kuraklık 
sonrasında 250 bin insan hayatını 
kaybetmiş Kenya ve Etiyopya gibi 
ülkelere kitlesel göçler yaşanmıştı. 
Henüz 2011 krizinin yaraları tam ma-
nasıyla sarılamamışken maalesef 
ülke yeni bir açlık felaketinin eşiğin-
de. Somali’de uzun süredir beklenen 
yağmurların yağmaması nedeniyle 
oluşan kuraklık, beraberinde önce 
hayvan ölümlerini peşinden de insan 
ölümlerini getiriyor. Yağış oranların-
daki düşüşle tahıl üretimi azalırken, 
benzer durum hayvan ölümlerine 
bağlı olarak et ve süt üretiminde de 
azalmaya neden oluyor. Gıda fiyat-
larının yükselmeye başladığı bu tür 
ortamlarda ise yetersiz beslenme-
den kaynaklı ciddi sağlık sorunları ve 
açlık sebepli ölümler gerçekleşiyor.

Yağışların azalması ile birlikte So-
mali’de şiddetli kuraklık ve yetersiz 
beslenmeye maruz kalan 950 bin 
çocuk kuvvetli ishal, yüksek ateş, 
kolera, kızamık gibi çeşitli hastalık-
ların tehdidiyle karşı karşıya. 

Somali’de derin su kuyuları inşa 
ediyoruz

Kuyu açacağımız bölgede yer tespiti 
yapıldıktan sonra zemin etüdü ya-
pılıyor. Sondaj çalışması tamamlan-
dıktan sonra sağlıklı ve temiz su tes-
ti olumlu sonuçlanırsa kuyu boruları 
yerleştiriliyor ve pompa kuyuya in-

diriliyor. Çıkan suyu saklamak ve ak-
tarmak için beton depolar inşa edi-
liyor. Enerjiyi sağlamak için güneş 
panelleri yerleştiriliyor ve jeneratör 
odası hazırlanıyor. Tarım arazilerini 
sulamak için su hattı yapılıyor. Aynı 
anda birden fazla köyde yüzlerce 
kişinin faydalanabilmesi için çok sa-
yıda çeşme hizmete açılıyor. 

Somali’ye gerçekleştirdiğimiz ziya-
rette gıda yardımlarının dağıtımı ve 
su kuyuları açılışları yanında ayrıca 
Kur’an Kursu ve yetimhane ziyaret-
leri gerçekleştirerek buralarda oku-
yan talebelerin maddi ve manevi ya-
ralarının sarılmasına yardımcı olduk.

İNSANLIK ÖLMESİN…
Somali… Ölümcül Kuraklık, Açlık, Susuzluk, Sağlık Sorunları…

Kuraklık Tehlikesinin Devam Ettiği Somali İçin Yola Çıktık
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2011 yılında ülkelerinde başlayan 
iç savaş nedeniyle misafirimiz 
olan Suriye’li muhacir kardeşle-
rimize yönelik “Ensar” olma şuu-
ruyla yaptığımız yardımlar gerek 
İstanbul’da gerekse Suriye içeri-
sinde İdlib ve Halep’in şehir mer-
kezi hariç bazı köylerinde, Azez 
ve el-Bab’da ve Gaziantep’ten Ce-
rablus’a girilen bölgelerde devam 
ediyor. 

Her ay İnsanî Yardım birimi ekip-

lerimizin bizzat bölgeye giderek 
organize ettiği yardımlar kapsa-
mında özellikle kamplarda kalan 
ve savaş bölgelerinden sürgün 
edilen insanlara ağırlık veriyoruz. 
Savaş mağdurlarının yoğunlukla 
yaşadığı konteynır kentlere, çadır 
kamplarına, terk edilmiş binalara 
ve köylerde yaşayan muhtaçla-
ra yönelik; gıda kolileri, temizlik 
ürünleri, ekmek ve sıcak yemek 
dağıtımı yapıyor, özellikle kış ay-
larında battaniye, ayakkabı, kıya-

fet gibi farklı ayni 
yardımlar yapıyo-
ruz. Ayrıca bölge-
de gönüllü olarak 
çalışan doktor-
lara ve medre-
se, Kur’an Kursu 
öğrencilerine ve 
hocalarına destek 
olmaya çalışıyo-
ruz.

Yardım öncesi bölgede gerçekleş-
tirdiğimiz tahkikatlar sonrası özel-
likle dullara, yetimlere, talebelere 
ve yaşlılara öncelik veriyoruz. Ay-
rıca İdlib’de ve Halep’te yetim ve 
dulların bulunduğu, terk edilmiş 
binalarda yaşayan insanlara ulaş-
maya gayret ediyoruz. Bununla 
beraber kıyafet yardımlarının 
bölgedeki ücretsiz giyim mağaza-
ları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine 
ulaşmasına yardımcı oluyoruz.

Gezdiğimiz kamplarda yetersiz 
beslenme nedeniyle özellikle ço-
cuklarda vitamin eksikliği ve bun-
dan kaynaklı hastalıklar da fazla 
maalesef. Bu sebeple farklı paket 
ve konservelerle takviye gıdaları 
dağıtmaya gayret ediyor ve belli 
miktarda adak ve nafile kurban 
keserek et-kıyma dağıtımını sağ-
lıyoruz.

Sağlık hizmetleri vermek üzere 
bölgede bulunan partner kuruluş-
lardan Şifa-i Alem Derneği’nden 
doktorlar her hafta sonu buraya 
geliyor, onlara da lojistik destek 
ve ilaç desteği vermeye çalışıyo-
ruz. Burada dini eğitim veren cami 
ve medreseler de var. Eğitim ala-
nında Diyanet Vakfı ile işbirliği ha-
linde kitap, kırtasiye seti gibi yar-
dımlarda bulunmaya çalışıyoruz.

Suriye’li muhacir kardeşlerimize 
yönelik yardımlarımız bağışçıları-
mızın destekleriyle düzenli olarak 
devam edecektir.

MUHACİR SURİYELİ KARDEŞLERİMİZE 
ENSAR OLMA GAYRETİNDEYİZ

Suriye’deki Kamplarda Yardımlarımız Devam Ediyor
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Son zamanlarda sosyal medyada 
“Suriye’liler Evine Dönsün” şek-
linde kötü niyetli kampanyalar 
düzenleniyor, bu türden menfi 
akımlara birçok insanın yanı sıra 
sanatçıların da yersiz çıkışlarla 
destek verdiği görülüyor. Bir ta-
kım kendini bilmez Suriye’lilerin 
karışmış olduğu hırsızlık, gasp ve 
bıçaklama türündeki haberlerden 
yola çıkılarak, merhamet yurdu 
olan ülkemize ve kardeşlik desta-
nı yazan milletimize yakışmayan 
kötü duygu ve düşünceler saçılı-
yor etrafa. 

Bu vesileyle, bazı şeyleri yeniden 
hatırlamada ve hatırlatmakta fay-
da olduğunu düşünüyorum. 

Doğrudur, insan bu, her milletin iyi-
leri de var, kötüleri de. Suriye’den 
ülkemize fazilet sahibi, şahsiyet-

li insanlar geldiği gibi eşkıyalığı 
meslek edinmiş, arsız, hırsız tipler 
de gelmiştir. 

Lakin bu toprağın asıl ve asil de-
ğerleri bellidir. Münferit olay-
lardan yola çıkarak mazlumlara, 
mültecilere, muhacirlere “evinize 
dönün” demek ne insanlığımıza sı-
ğar ne de vicdanımıza. 

Neden mi?

Katliamlardan, zulümlerden, kor-
kunç hâllerden kaçıp bu toprak-
lara gelen insanlara, aralarından 
bazı kötüler çıktı diye, toptancı bir 
yaklaşımla “evinize dönün” diyebi-
lecek bir yüreğe sahip olmaktan 
Allah’a sığınırız, böyle katı kalpli 
bir hâle düşmemek için insaf, izan 
dileriz kalplerimize. Söyler misi-
niz, hangi eve dönecekler? Bin-
lerce insana mezar olan evlerine 

mi? Sokaklarından oluk oluk kan 
akan şehirlere mi? Hangi evlerine 
dönecekler? Acının her türlüsünü 
tattıkları, en sevdiklerini param-
parça hâlde gördükleri harabelere 
mi? 

Her ne olursa olsun, genellemeler-
den kaçınmak, kalplerdeki yersiz 
nefreti körüklememek ve insan-
ların ötekileştirilmesine sebep ol-
mamak vicdanlı her insanın omuz-
larındaki sorumluluklardandır.

Özellikle toplumun büyük kesim-
leri tarafından takip edilen insan-
ların bu gibi hassas konularda söy-
leyeceği sözler mühimdir, büyük 
vebal taşır. 

Niyetiniz ne olursa olsun, payla-
şımlarımız birilerini daha taham-
mülsüz, daha nefret dolu ve daha 
acımasız hâle getiriyorsa, insan-
lığın vebası olan ötekileştirme 
ateşine odun taşıyorsa hemen 
dönmeliyiz o yoldan, katılmamalı-
yız kabalık kervanına, “aman” de-
meliyiz.  

Tanıdığım ne kadar Suriye’li varsa, 
hepsi bu ülkeye ve bu millete dua 
ediyor gece gündüz. “Suriye’liler 
Evine Dönsün” diyen insanlara 
çağrımdır, lütfen gelin onların ci-
varında dolaşın biraz, gelin daha 
yakından tanıyın yürek burkan, 
kalbi delip geçen mülteci hikayele-
rini. Medyada çıkan ve çoğunluğu 
pis algı oyunlarına hizmet eden, 

MERHAMETİMİZ VE KARDEŞLİĞİMİZ 
MAZLUMLARIN EVİDİR

SÜLEYMAN RAGIP YAZICILAR
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kardeşlik değil kalleşlik içeren ha-
berlerden değil de bizzat görerek 
şahit olun neler olup bittiğine ve 
sonra bir daha düşünün yazdıkla-
rınızı, sonra bir daha karar verin 
zulüm dolu ülkelerine dönsünler 
mi yoksa burada merhamet kanat-
larımız altında kalsınlar mı diye...

Bu millet “Filan sanatçı yüz Su-
riye’li aileyi daha kardeş aile ilan 
etti, falan iş adamından Suriye’li 
mültecilere büyük yardım” gibi ha-
berler duymayı beklerken, sanat-
çılarımızın “Suriye’liler Evine Dön-
sün” şeklinde genellemeler içeren 
fevri çıkışlarla anılıyor olması 
hepimiz adına büyük kayıptır. Biz 
millet olarak merhametli insanları, 
gariplere kol kanat gerenleri, maz-
lumların tarafında duranları seve-
riz, tevazu insanı yükseltir, kibir ve 
bencillik alçaltır, bunu iyi biliriz....

Allah bizleri evsiz, yurtsuz bırak-
masın, aynı duruma düşürmesin, 
çünkü yarınının ne getireceğini 
kimse bilemez. Üzerimizdeki her 
nimetin şükrünü eda edip, içinde 
bulunduğumuz imkanları mah-
rumlarla, mazlumlarla paylaşa-
bildiğimiz oranda, bereket ve gü-

zellik gelecektir ömrümüze, bunu 
unutmayalım. Ve “Bunca fakir Türk 
dururken Suriye’lilere yardım da 
neymiş” demeyelim, yurtlarından 
çıkarılmış, sefalet içinde yollara 
düşmüş, gelecek adına endişe ve 
korku içinde olan mülteci kardeş-
lerimize yapılanları ne olur çok 
görmeyelim...

İnsanın sonu kara toprak, bu dün-
ya da geçicidir. Biz biz olalım, Su-
riye’li mazlumlara kalbini açanlar, 
onlar için yüreğinde dert taşıyan-
lar safında yer alalım. Aralarından 
birkaç haydut, eşkıya çıktı diye 

bu topraklarda buğulu gözlerle, 

kederli kalplerle yaşayan milyon-

larca mazlumla ilgili «geri dönün» 

diyebilen merhametsizlerin, ırkçı-

lıkla gözleri dönmüş olan vicdan-

sızların safında yer almayalım.

Ve unutmayalım: 

Bu topraklarda yaşayan tüm Su-

riye’lilerin evi artık merhameti-

miz ve kardeşliğimizdir, sadece 

Allah’ın rızasını arzulayarak, mer-

hametle ve kardeşlikle onları aziz 

tutalım, yaralarını saralım, acıları-

na ortak olalım, kendimizden daha 

çok onları önceleyelim. Türkiye 

merhamet yurdudur, mazlumların 

duası şerefimizdir, gariplerin te-

bessümü en büyük ahiret serma-

yemizdir. 

Tarihte eşi benzeri görülmemiş 

bir insanlık destanı, fazilet şahi-

kası olan, Asr-ı Saadet’te yaşanan 

“Ensar-Muhacir” kardeşliğinden 

hisseler kazanma sırası bizde, bu 

uğurda gayret edenlere selam ol-

sun.
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IRAK KAMPLARINDA MÜLTECİLERİ YALNIZ BIRAKMADIK
Musul’daki İnsanî Kriz Devam Ediyor

2003 yılında Amerika Birleşik Devletle-
ri’nin hukuksuz işgali sonucu 1 milyondan 
fazla sivilin hayatını kaybettiği Irak’ta hal-
kın büyük bir kısmı da mülteci konumuna 
düştü. İşgal sonrası ortaya çıkan terör 
örgütleri yüzünden de halk bedel öde-
meye devam ediyor. Haziran 2014’ten bu 
yana terör örgütü DEAŞ’ın elinde bulunan 
Musul’un kurtarılması için başlatılan ope-
rasyonlar nedeniyle yaklaşık 500 bin sivil 
evlerini terk etmek zorunda kalarak, ken-
tin çevre bölgelerinde kurulan sığınmacı 
kamplarına iç göçe mecbur bırakıldı.

Vakfımızda İnsanî Yardım ve Sosyal Hiz-
metlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serdar Eryılmaz ve Türk Kızılayı koordinasyonunda Ramazan ayı 
içerisinde Musul’un doğusundaki Hazır Çadır Kampı’nda kalan ve Musul kent merkezi ve Telafer’den kaçan savaş 
mağduru ve yakınları terör örgütü DEAŞ tarafından öldürülen dul ve yetim yaklaşık 1000 aileye gıda kolisi ve 
çocuk bezi dağıtarak bu kardeşlerimizin acılarını bir nebze olsun gidermeye çalıştık. 

KOSOVA’DA PRİZREN KIZ KUR’AN KURSU İNŞAATI 
DEVAM EDİYOR

Arnavutluk,Kosova ve Makedonya’daki 
eğitim ve İnsanî yardım projelerimizle 
Balkanlar’daki kardeşlerimizi yalnız bı-
rakmıyoruz. Kosova’da bulunan partner 
kuruluşumuz İstanbul Derneği aracılığıyla 
Cakova Hafızlık Külliyesi, Gilan  Ali  Ya-
kup  Cenkciler  İmam Hatip Yurdu ,Prizren 
Medrese Yurdu,Priştina İlahiyat Yurdu 
gibi eğitim kurumlarımızla bu ülkedeki 
dini eğitim hizmetlerimiz devam ediyor. 
Bayanlara yönelik din hizmetleri alanında 
büyük  bir  açığı  kapatan  Rabia  Hatun  
Hafızlık  Kursu  da Kosova’nın  bayan  ha-
fızlarını  yetiştirmeye devam ediyor.Vak-
fımız, siz hayırsever kardeşlerimizin de 

destekleriyle bu eğitim kurumlarımıza bir yenisini daha ekliyor. Kosova’nın, Güney Sırbistan’ın ve diğer Balkan 
ülkelerinin bayan hafızlarını yetiştirmek gayesiyle temeli atılan Prizren Hafızlık Kursu ve Kız Öğrenci Yurdu in-
şaatı devam ediyor.
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UGANDA VE KAMERUN’DA MESCİT İNŞAATLARI 
TAMAMLANDI

Ağırlıklı olarak yoksulluğun derinden hissedildiği az 
gelişmiş Afrika ülkelerinde İnsanî yardım ve sosyal hiz-
metler alanındaki projelerine hayırseverlerin de des-
tekleriyle devam eden vakfımız, mazlum kıtanın maddi 
ve manevi kalkınmasına yardımcı olmaya devam edi-
yor. Yurtiçinde ve yurtdışında cami, mescit, yetimhane, 
öğrenci yurtları inşaatlarıyla din ve eğitim hizmetlerine 
devam eden vakfımız, özellikle kırsal alanlarda birçok 
yerde üstü otlarla kaplı, açık alanda sıcak ve yağmur 
altında kumlu zeminde temiz olmayan yerlerde ibadet 
etmek zorunda kalan müslüman kardeşlerimizin serin 
ve temiz bir ortamda ibadet etme imkanına kavuşma-
ları için partner kuruluşlar aracılığıyla Uganda ve Ka-
merun’da iki yeni mescit inşa etti. 

Vakfımız öncülüğünde ve eğitim kurumlarımızdan Hü-
ner Derneği organizatörlüğünde “Afrika’yla Safları Sıklaştırıyoruz” adıyla Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde 
okuyan Hüdâyi Gençliği ve Öncü Lider Nesil Proje öğrencilerinin seferberliği ile başlatılan yardım kampanyası 
kapsamında Uganda’nın Namutumba şehrine bağlı Bulyowa köyünde inşaatına başlanan “Hüdâyi Gençlik Mesci-
di” Haziran ayı içerisinde tamamlanarak ibadete açıldı. Uganda’da bulunan partner kuruluşumuz SENA- Dayanış-
ma ve Yardım Vakfı tarafından projelendirilmesi yapılan mescidin açılışı köyde 120 kişinin hidayetine vesile oldu. 
Şehadet Programı ile Müslüman olan insanların sevinci görülmeye değerdi.

Bir diğer mescit inşaatı da Kamerun’da bulunan partner kuruluşumuz ACAMAS - Kamerun Yardımlaşma ve Daya-
nışma Derneği aracılığıyla Maroua eyaletine bağlı Luggeo Sonel bölgesinde tamamlanarak ibadete açıldı.

İSTANBUL’DA İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YANINDAYIZ
Vakfımız, Hüdâyî Hazretleri’nden bu yana fukaraya el 
uzatmayı en mühim varlık sebepleri arasında görmek-
tedir. Bu doğrultuda İnsanî Yardım ve Sosyal Hizmetler 
birimimiz aracılığıyla İstanbul’da çoğunluğu Sultanbeyli, 
Sancaktepe, Ümraniye ve Esenyurt ilçelerinde olmak 
üzere her ay düzenli olarak yerli ve muhacir binlerce ih-
tiyaç sâhibi aileye gıda ve temizlik maddeleri, çocuk bezi 
ve hasta bezinden oluşan erzak paketleri dağıtımı yapıl-
maktadır. Üsküdar’da Hüdâyi Hazretlerinin türbesinin 
yanında bulunan Yurtiçi Adak Kurban Kesim Merkezi-
mizde kesilen kurban etlerinin bir kısmı da erzak paketi-
ne ilave olarak kayıtlı ailelere dağıtılmaktadır. Yapılan bu 
yardımlar yanında imkânlar dâhilinde dul ve yetim ailele-
re nakdî yardım da yapılmaktadır. Vakfımız zekat, gıda, 
kurban yardımlarınız olmak üzere her türlü bağışınızı yurtiçi ve yurtdışında titizlikle araştırdığı gerçek ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırmaya devam edecektir.
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HÜDÂYİ’DEN HABERLER

Hüdâyi Uzaktan Eğitim Merkezi’nden Online İslamî Eğitim Fırsatı
Vakfımız bünyesinde kurulan ve 
temelde İslami ilimler eğitimi ver-
meyi hedefleyen HUZEM, uzaktan 
online eğitim veren bir sistemdir. 
Herhangi bir diploma, mezuniyet 
ve yaş sınırı şart koşulmaksızın, 
İslami İlimler alanında kendini ge-
liştirmek isteyen herkes bu prog-
rama katılabiliyor.

Vakfımızın İlmi Araştırmalar Mer-
kezi’nin (İLAM) akademik kadro-
sundan alanında uzman hocaların 
genellikle akşam saatlerinde ver-
diği dersler, bilgisayar veya tablet 
üzerinden sanal sınıf ortamında ve 
canlı olarak veriliyor. Aynı zaman-
da sisteme kaydedilen derslerin 
tekrarını öğrenci istediği zaman 
izleyebiliyor. Dönem sonunda in-

ternet üzerinden yapılan sınavda 
başarılı olan öğrencilere ise “HU-
ZEM Sertifikası” veriliyor.

Bugüne kadar yaklaşık 1500 öğ-
rencinin mezun olduğu HUZEM’de 
eğitim programı, güz ve bahar ol-
mak üzere iki ayrı dönemden oluş-

maktadır. Dönemlik 14-14 olmak 
üzere toplamda 28 haftayı kapsa-
yan bir eğitim programı uygulan-
maktadır. 

Detaylı Bilgi İçin 
0216 428 39 60 (292)  

hudayiuzaktanegitim@gmail.com
www.huzem.org

Hüdâyi İlahiyat Halkaları Yeni Dönem Başvuruları Başladı
Hüdâyi Vakfı, her öğretim dönemi 
başında kendilerine gereken des-
teği vermek üzere talebe kabulü 
gerçekleştirmektedir. Misyon ve 
anlayış olarak yeni bir açılımla 
ictimai beklentileri karşılayacak, 
nitelikli hizmet elemanlarının yanı 
sıra, ülke meselelerini akademik 
ve entelektüel düzeyde ele alacak 
akademisyenler yetiştirmeye de 
öncelik vermektedir. Erkek öğ-
rencilere yönelik İlahiyat Halkaları 
eğitimi ile ilgili detaylı bilgi hudayi-
ilahiyat@gmail.com e-posta adre-
sinden ve 0216 340 14 55 numaralı 
telefondan alınabilir.
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İLAM Akademı ̇2017-2018 Dönemı ̇Başvuruları Devam Edıẏor
Vakfımız bünyesinde 2005 yılında 
Açık Öğretim İlahiyat Önlisans ve 
Lisans Tamamlama sistemi üze-
rine kurulan İlmi Araştırmalar 
Merkezi - İLAM Akademi, alterna-
tif ilahiyat eğitimi almak isteyen 
erkek öğrencilere yönelik olarak 
Üsküdar Küçük Çamlıca’daki mer-
kezimizde ücretsiz imkânlar sağ-
lıyor. İslam tarihinin ilk dini eğitim 
merkezlerinden biri olan Ashab-ı 
Suffe’deki ilim geleneğini günü-
müz şartlarındaki eğitim sistem-
leriyle harmanlayarak devam etti-
ren akademimiz; sahasında yetkin 
ve Ehl-i Sünnet çizgisini kendisine 
şiar edinmiş bir eğitimci kadrosu, 

dershanesi, yemekhanesi, yatak-
hanesi, kütüphanesi ve camisi ile 
bir külliye halinde eğitim öğreti-

min rahat ve huzurlu bir biçimde 
yapılabilmesi için gerekli fiziki 
müştemilatı ihtiva etmektedir.

Hüdâyi SGA, Üniversite Eğitimi İle 
Yetinmek İstemeyen Gençler İçin 
Büyük Fırsatlar Sunuyor
Hüdâyi Sosyal Girişimcilik Akademisi, sivil toplum kuruluş-
larına ve sosyal sorumluluk çalışmalarına maddi ve manevi 
gerekli donanımları haiz, kariyer arayışı içinde olan üniversi-
te mezunu nitelikli yönetici adayları yetiştirme programıdır. 
Programımız sadece erkek katılımcılara hitap etmektedir. 
Detaylı Bilgi İçin :  ww.sosyalgirisimcilikakademisi.com

Şahsiyet Akademisinde Geleceğin Öncü Şahsiyetleri Yetişiyor
Vakfımıza bağlı eğitim kurumların-
dan Şahsiyet Akademisi, liseli öğ-
rencilerin okul harici vakitlerinin 
daha nitelikli değerlendirilmesi 
fikri üzerine inşa edilmiş bir çalış-
ma. Belli mülakat ve sınavlardan 
geçen lise 1 öğrencileri akademiye 
kabul edilerek, 4 yıllık bir gelişim 
programına dâhil oluyorlar. Prog-
ram erkeklere yöneliktir.

Detaylı Bilgi İçin :  
www.sahsiyetakademisi.com

Detaylı bilgi için : 
0216 428 3960 Dahili 126

 www.ilam.org.tr
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