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G‹R‹ﬁ1
Sevgi, ﬂefkat ve merhamet duygular›n›n infak olarak tezahür etmesi neticesinde
do¤up büyüyen vak›f müesseseleri, öncelikle di¤ergam bir ruha sahip diri bir
gönülde kurulmaya baﬂlar. Hemen her vakf›n kuruluﬂunda temele at›lan ilk
harç, böyle bir gönül harc›d›r. Azîz Mahmud Hüdâyî gibi bir gönül erinin yüre¤inde tomurcuklanan Hüdâyî Vakf› ç›nar› da, o gönüldeki samimiyete Rabbin
verdi¤i bereketle, dörtyüz y›l› aﬂk›n bir süredir bir ﬂekilde varl›¤›n› devam ettirebilmiﬂtir. Yapt›¤› hay›rlar› “ebed-müddet” niyetiyle inﬂa eden bu nevi gönül
adamlar›n›n eserleri, bir “sadaka-i câriye” olarak -suyu bol bir ›rmak misali- istikbale do¤ru ak›p gitmektedir.
1985 y›l›nda, Hüdâyî’nin vak›f misyonunu benimseyen ve onu yeniden canland›rmay› hedefleyen bir grup gönül adam›n›n, bir araya gelerek kurmaya niyet ettikleri Azîz Mahmud Hüdayi Vakf› da bir nevi “Hüdâyî Vak›f Ç›nar›”n›n taze bir
dal olarak gün yüzüne ç›k›ﬂ›d›r. Bu ç›k›ﬂ resmi olarak, 4 Ocak 1986 tarih ve
18978 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan mahkeme karar›yla tescil edilmiﬂtir.
‹smini Azîz Mahmud Hüdayi Vakf› olarak tescil ettiren bu yeni vak›f, Hazret-i
Hüdâyî’nin vakf›nda gözetti¤i hedefleri, öncelikle kendisine gaye maddesi olarak belirlemiﬂtir. Vak›f bugün, ihtiyaç sahiplerine s›¤›nak, gariplere bar›nak, yetim ve öksüzlere s›cak bir kucak olmuﬂtur. Kurdu¤u müesseselerle hem yaral›
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gönüllere merhem olmuﬂ, hem de memleketimizin yetiﬂmiﬂ insan ihtiyac›na
katk›da bulunmuﬂtur. Hüdâyî âdeta bir hay›r da¤›t›m merkezi durumuna gelmiﬂtir. Doluyor ve boﬂal›yor. Oraya garip gelen, yüre¤i bütünleﬂmiﬂ olarak ayr›l›yor. Gözü yaﬂl› gelen tebessümlerle...
Memleketimizde derya gönüllü hay›r sahipleri var, öte yanda y›k›lm›ﬂ gönüller
mevcut. Hüdâyî, bu iki dünyan›n tam buluﬂma noktas›nda.
Bir vakf›n en önemli sermayesi, hiç ﬂüphesiz gönüllüleridir. Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf› bu anlamda, hem ismini taﬂ›d›¤› Hz. Hüdâyî’nin sevenlerinin çoklu¤u, hem de vakf›n hizmette ay›r›m gözetmeyen bir hizmet anlay›ﬂ›na sahip olmas› sebebiyle, kemiyet ve keyfiyet itibariyle fedakar ve samimi çok say›da gönüllü sermayesine sahip olmuﬂtur.
Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf›’n›n kuruluﬂunu gerçekleﬂtiren kurucu isimler ﬂunlard›r:
1. A. Hamdi TOPBAﬁ
2. A. Sabri KEFEL‹
3. Abdullah SERT
4. Abdullah TAﬁDELEN
5. Ahmet Sami ÇEﬁMEBAﬁI
6. Ahmet TAﬁGET‹REN
7. H. Kâmil YILMAZ
8. ‹. Fahrettin T‹VN‹KL‹
9. ‹lhan ‹M‹K
10. ‹rfan GÜNDÜZ
11. Korkut ÖZAL
12. Mehmet AYDIN
13. Mehmet ÇAKIRCA
14. Mustafa UZUN
15. Naif ÖZKUL
16. Osman Nuri TOPBAﬁ
17. Osman ÇIKLA‹PL‹KÇ‹
18. Önder AKINCI
19. Talat ‹ÇÖZ
20. Yahya K‹⁄ILI
Bu k›sa giriﬂten sonra Azîz Mahmud Hüdayi Vakf›’n›n faaliyetlerini özet olarak
ﬂu baﬂl›klar alt›nda sunabiliriz:
I. Vakf›n kuruluﬂ gayesi ve çal›ﬂma alanlar›
II. Vakf›n hizmet ve faaliyetleri
A. Sosyal hizmetler
B. E¤itim hizmetleri
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I. Vakf›n Kuruluﬂ Gayesi Ve Çal›ﬂma Alanlar›
Vakf›n gayesi, vak›f tüzü¤ünde ﬂöyle ifade edilmiﬂtir:
Madde3: Vakf›n gelirlerinden her y›l idare masraflar›, teftiﬂ ve denetleme masraflar›na kat›lma pay› düﬂüldükten sonra en az % 80’i genel, özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan ve alacak olan hizmetlere harcanmas›na
öncelik vermek üzere, ancak yine de as›l olarak vakf›n idare organlar› aras›nda
bulunan Yönetim Kurulu’nun tercih ve takdirine uygun bir ﬂekilde:
a) Yüzlerce y›ldan beri Üsküdar’›m›z›n mütena bir semtine ad›n› vermiﬂ, camii,
türbesi, imareti ve müﬂtemilat› ile ﬂehrin tabii yap›s› içinde tarihi bir çevre oluﬂturacak zengin özelliklere sahip, Azîz Mahmut Hüdâyî Külliyesi ve müﬂtemilat›n›, bu konudaki mevzuat›n usullerine tabi olarak onarmak, bunun için resmi
ve özel kuruluﬂlarla iﬂbirli¤i yapmak.
b) Baﬂta semtin fakir, kimsesiz ve bak›ma muhtaç kimseleri olmak üzere, ihtiyaç
sahiplerine ayni ve nakdi yard›mlarda bulunmak.
c) Vakf›n imkânlar›yla çal›ﬂacak bir aﬂevi tesisiyle, muhtaçlara yemek da¤›tmak
ve yedirmek.
d) Fakir ve bak›ma muhtaç hastalara yard›mc› olmak üzere, muayene ve tedavi
imkanlar› sa¤lamak, bu maksatla kurulmuﬂ müesseselerle iﬂbirli¤i yapmak, faaliyetlerinin idamesine, tesislerinin geniﬂletilmesine yard›mc› olmak üzere, sa¤l›k ocaklar›, hastane ve ﬂifa yurtlar› tesis ve inﬂa edip iﬂletmek.
e) Fakir, kimsesiz ve düﬂkün kimselerin bar›nabilece¤i huzur evleri tesis veya
inﬂa edip iﬂletmek.
f) ‹lmi kuruluﬂlarla iﬂbirli¤i yaparak, baﬂka Azîz Mahmut Hüdâyî olmak üzere
di¤er Türk-‹slam büyükleri hakk›nda ilmi, dini ve milli konularda araﬂt›rmalar
yap›lmas›n› temin ve teﬂvik etmek, bu tür çal›ﬂmalara maddi ve manevi her türlü deste¤i sa¤lamak, haz›rlanacak eserleri neﬂretmek, bu konuda her türlü inceleme ve toplant›y› bizzat tertip veya teﬂvik etmek, gerekti¤inde neﬂriyat faaliyetini idame için müesseseler kurmak.
g) Kurucular›n uygun görece¤i veya Vak›flar Genel Müdürlü¤ü, Diyanet ‹ﬂleri
Baﬂkanl›¤›’n›n tavsiye edece¤i, ancak yine de Mütevelli Heyeti’nin uygunlu¤unu onaylayaca¤›, semt ve yerlerde mescit veya camiler, di¤er mabetler yapmak,
yapt›rmak, bununla ilgili faaliyetlere yard›mc› olmak.
h) Kabiliyetli ve fakat muhtaç, her derecede ö¤renim gören Türk çocuklar›n›n
tahsil yapmalar›n› temin için imkanlar haz›rlamak , ayni ve nakdi yard›mlarda
bulunmak, iskan, iaﬂe, ibate ve sa¤l›k ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›n› sa¤lamak,
imkanlar ölçüsünde ihtiyaç sahipleri için ücretsiz olmak üzere yurtlar, ö¤renim
merkezleri, kurslar, Kur’an Kurslar› yapmak, açmak, ö¤rencilerin bilgi ve görgülerini art›rarak onlar› ülkemize ve milletimize yaraﬂ›r hasletlerle donatmak,
maddi ve manevi yönden kusursuz yetiﬂtirmek üzere burslar vermek, yar›ﬂmalar düzenlemek, mükafatlar ihdas etmek, ö¤renim kurumlar›na yard›mc› olmak.
i) Dini ve milli gün ve gecelerde, uygun görülen yerlerde dini merasimler tertip
ve icra etmek, bu vesileyle yemek da¤›tmak.
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j) Fakir ve lay›k oldu¤una Yönetim Kurulu’nca kanaat getirilecek kimselere imkanlar ölçüsünde sosyal yard›mlar yapmak, yukar›da zikredilen gayeler ve benzeri hizmetlerle ammenin refah›n› temine çal›ﬂmak.
k) Memleketimizi, yurtiçinde ve yurtd›ﬂ›nda tan›t›c› her türlü kültürel faaliyette bulunmak. Tek baﬂ›na veya baﬂka kiﬂi ve kuruluﬂlarla sinema, tiyatro, dergi,
bülten, kitap, gazete gibi her türlü periyodik ve süreli yay›nlar ile ulusal ve uluslararas› düzeydeki kitle iletiﬂim ve bas›n-yay›n faaliyetinde bulunmak.
l) Han›mlar ve k›z ö¤renciler için lisan, okuma-yazma, çeﬂitli konularda beceri
kurslar›, güzel sanatlar›n çeﬂitli kollar›nda atölyeler açmak, iﬂletmek, han›mlar
kolu kurmak,
m) Çocuk e¤itimi alan›nda yenilikleri takip ederek, çocu¤a yönelik sesli, görüntülü, bas›l› yay›nlar haz›rlamak ve yay›mlamak. Aile ve çocuk konular›nda çal›ﬂmalar yapmak. Çocuk kulübü, çocuk sinemas›, çocuk tiyatrosu, resim kulübü,
çocuk spor kulübü kurmak, geliﬂtirmek.
n) Mevzuat›n müsaadesi dairesinde gerek yurtiçinde gerekse yurtd›ﬂ›nda vak›f
faaliyetlerinde bulunmak. Bunun için vakf›m›z›n amaçlar› do¤rultusunda yurtiçinde ve yurtd›ﬂ›nda ö¤rencilere hizmet vermek üzere ilkö¤retim, lise ve yüksekö¤retim düzeyinde özel okullar, her nevi e¤itim ve ö¤retim tesisleri ve benzeri
e¤itim ve ö¤retim kurumlar› açmak. Bu cümleden olmak üzere:
o) ‹lkö¤retim, lise, üniversite, yüksekokul, fakülte, akademi, kreﬂ, yurt, pansiyon, dershane, kütüphane, etüt merkezi açmak ve iﬂletmek. Bunun için gerekli
binalar› inﬂa etmek veya sat›n almak.
p) Yurtiçinde ve yurtd›ﬂ›nda baﬂar›l› ve yard›ma muhtaç ö¤rencilere burs vermek veya ö¤renimlerini tamamlamalar› için her türlü yard›m›, iaﬂe ve ibatelerini sa¤lamak.
q) Yurtd›ﬂ›ndan kabiliyetli ve muhtaç her seviyedeki ö¤rencileri ülkemize getirip e¤itim, araﬂt›rma ve ihtisas yapma imkan› sa¤lamak ve her türlü iaﬂe ve ibatelerini sa¤lamak.
r) Gerekti¤inde mevzuat›n gereklerini yerine getirerek vak›f faaliyetlerini yapmak için yurtd›ﬂ›nda ﬂube açmak veya uluslararas› faaliyette bulunan bir vakfa
üye olmak.
s) ‹mkanlar›n elverdi¤i ölçüde kurban kesmek isteyen kiﬂilere, vak›f nezdinde
kurban kesim mahalli tesis ve tahsis etmek. Gerekti¤inde ise, kurban kesmek isteyenlere kurban kesim mahalli tesis ve tahsisi yan›nda, ayr›ca yurtiçi ve yurtd›ﬂ›nda kurban kesim organizasyonlar›nda da bulunmak vakf›n gayesidir.
II. Vakf›n Hizmet Ve Faaliyetleri
Azîz Mahmud Hüdayi Vakf›, “Gaye Maddesi”nde belirtilen faaliyet türlerinin hemen
hemen büyük bir ço¤unlu¤unu hayata geçirmiﬂ önemli bir sivil toplum kuruluﬂudur.
Yapt›¤› hizmet ve faaliyetlerini iki ana baﬂl›k alt›nda özetlemek mümkündür:
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A. Sosyal Hizmetler
1. Aﬂevi Hizmeti
Hüdâyî Vakf›, kuruluﬂundan bu yana vak›f senedinde belirtildi¤i üzere, Hüdâyî
hazretlerinin vakfiyesine uygun olarak cami külliyesinde bulunan yemekhanede hemen her gün ortalama iki yüzü sefer tas›yla evlere götürülmek üzere, beﬂ
yüz kiﬂiye yemek ç›karmaktad›r. Ramazan ay›nda ve mübarek gün ve gecelerde
buradan yemek alanlar ile bu say› bini aﬂmaktad›r.

2. Erzak Da¤›t›m Ünitesi
‹stanbul’un muhtelif semtlerinde oturan ve vak›f personelince ihtiyaç sahibi olduklar› yerlerinde tespit edilen 1500’ü aﬂk›n aileye, vakf›n bu iﬂe tahsis edilmiﬂ
araçlar›yla her ay düzenli olarak erzak da¤›t›m› yap›lmaktad›r.
200 kadar aileye erzak yard›m›ndan ayr› olarak nakdi yard›m da yap›lmaktad›r.

3. ‹laç ve Sa¤l›k Hizmeti
Fukara listesine kay›tl› olan ailelerin poliklinik hizmetleri, vak›f taraf›ndan karﬂ›lanmakta ve ilaçlar› temin edilmektedir.

4. Aynî Eﬂya Yard›mlar›
Ba¤›ﬂlanan aynî eﬂyalar›n muhtaç kimselere ulaﬂt›r›lma hizmeti, veren ile alan
aras›nda önemli bir hizmet köprüsü vazifesini görmektedir. Bu hay›r oca¤›na
binlerce çift ayakkab›, binlerce tak›m giysi, tonlarca yakacak vb yard›mlar, geliyor ve gidiyor. Halk›m›z›n yak›n alaka ve yard›mlar›yla gerçekleﬂen bu hizmetlerin daha da yayg›nlaﬂmas› için, büyük gayret sarfediliyor.

5. Cami ‹nﬂaat ve Temizlik Hizmetleri
Vak›f, cami yapt›rmak isteyen hay›r sahibi kimselerle, cami ihtiyac› olan bölge
insanlar›n› bir araya getirerek, çok say›da caminin yap›lmas› ve onar›lmas›na
rehberlik etmiﬂtir. Bu hizmetlere ilaveten gönüllü bir teﬂekkül olarak, nüfûsu ve
cemaati yo¤un olan ‹stanbul camilerinde, temiz bir ortamda ibâdet imkân› sa¤lamak üzere câmi hal›lar›n› y›kamak için, özel hal› y›kama ünitesi oluﬂturmuﬂtur. Çevre camilerinin hal›lar›n›n periyodik olarak paras›z y›kanmas›n› sa¤layan
bu ünite, her y›l ortalama 115 camiye hizmet vermektedir.
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6. Özel Hüdâyî Huzurevi
Hüdâyî Vakf›, bir toplumsal yaraya kar›nca karar›nca merhem olmaya çal›ﬂ›yor.
Rabbimizin “üf” bile denmesine k›yamad›¤›, rahmet kanad›yla üzerlerine e¤ilmemizi istedi¤i annelerimiz, babalar›m›z ça¤›n ﬂartlar›nda öylesine yaln›zlaﬂm›ﬂlar, koldan kanattan mahrum hale gelmiﬂler ki, de¤il “üf” demek, derin ›st›raplar içerisinde b›rakm›ﬂ›z onlar›. Büyük annelerin, büyük babalar›n yerleri
huzur evleri de¤il. Evet, onlar o¤ullar› k›zlar›yla birlikte kalmal›lar, torunlar›n›n
saçlar›n› okﬂamal›, onlara hikmeti, edebi, güzelli¤i intikal ettirmeliler, do¤ru.
Ama gelin de bu k›ran k›rana ça¤a anlat›n bunu. Huzurevi ça¤daﬂ duyars›zl›¤›n
dayatt›¤› bir zorunluluk bugün. ‹ﬂte bu zarureti gören Azîz Mahmud Hüdâyî
Vakf›, kuruluﬂ gayesinde belirtilen “Fakir, kimsesiz ve düﬂkün kimselerin bar›nabilece¤i huzurevleri tesis ve inﬂa etmek” maddesinin tahakkuku için,
26.11.1997 tarihinde “Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf› Özel Hüdâyî Huzurevi” ad›yla bir müesseseyi hizmetleri aras›na katm›ﬂt›r. Bu birim, iki ayr› binada, kimsesiz ve düﬂkün erkek ve kad›nlara hitap etmek üzere 80 kiﬂilik kapasitesi ile hizmetlerine devam etmektedir.

7. Kurban Hizmetleri
Ba¤›ﬂlarla, adaklarla gelen kurbanlar, Hüdâyî Vakf›nda y›l boyunca yüzlerce,
binlerce insana ulaﬂt›r›l›r. Çünkü her gün vakf›n merkez aﬂevinde yüzlerce kiﬂi
s›cak yemek yer. Her ay yüzlerce aileye erzak da¤›t›m› yap›l›r. Vakf›n ünitelerinde her gün yüzlerce genç-yaﬂl› insana bu kuran etlerinde ikram edilir.
Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf›, adak, akika vb. kurbanlar›n kesiminde haftan›n yedi günü hizmet vermektedir. Kurban bayram›nda da ülkemiz insan›na kolaylaﬂt›r›c› hizmetler sunmaktad›r.

8. Hüdâyî Acil Yard›m Ünitesi
1999 Adapazar›-‹zmit depreminden sonra deprem ve benzeri felaketlerde acil
yard›mlarda bulunabilmek maksad›yla vak›f bünyesinde k›sa ad› HAY olan
“Hüdâyî Acil Yard›m” ünitesi teﬂkil edilmiﬂtir. Bu üniteye ait ciddi bir malzeme
ve ekipman haz›rl›klar› da sürekli güncellenmektedir.

9. Dü¤ün, Hay›r Pazar›, Toplant› vb. Sosyal Faaliyetler
Hüdâyî Vakf›, toplumun temeli olan aile yap›s›na önem vermekte, mutlu ve huzurlu aile yuvalar›n›n kurulmas›na katk›da bulunmaktad›r. Bu çerçevede dü¤ün
cemiyetleri ve sünnet merasimleri organize etmek, bu alanda yapt›¤› hizmetlerden baz›lar›d›r.
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Hüdâyî Vakf›, gelirlerine katk›da bulunmak isteyen annelerin ve genç k›zlar›n,
el eme¤i göz nuru ürünlerini, “Hay›r Pazar›”/Kermes ad› alt›nda belli organizasyonlarla de¤erlendirmektedir.
Zaman zaman, müteberrilere, kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n temsilcilerine, yak›n ve uzak çevreye kendini tan›tacak programlar icra etmektedir.
Özellikle Ramazan-› ﬁerif ve Kurban Bayram›, Hüdâyî’de âdeta bir ﬂenliktir. ‹ftarlar, ikramlar, sevgi ve ﬂefkat tezahürleri, Üsküdar’›n bu kutlu tepesinde çok
farkl› bir iklim oluﬂturmuﬂtur.

B. E¤itim Hizmetleri
Bir milletin gelece¤ine yap›lan en önemli yat›r›m, kaliteli insan yetiﬂtirmektir.
Hüdâyî vakf› bu alanda da önemli yat›r›mlarda bulunmuﬂtur. Gerek ibate ve iaﬂe hizmetleri, gerek burs hizmetleri, gerekse lisansüstü araﬂt›rmac›lara yönelik
ciddi yat›r›mlar, bu alanda yap›lan belli baﬂl› hizmetlerden baz›lar›d›r.

1. Ö¤renci Yurtlar›
Orta ve yüksek ö¤renim ö¤rencilerine yönelik yurt hizmetleri, vakf›n kuruluﬂundan itibaren e¤itim alan›nda yapt›¤› hizmetlerden biridir. Orta ve yüksek ö¤renim ö¤rencilerine yönelik yurt hizmetleri 20 y›ll›k süreç içerisinde belli baﬂl›
kademelerden geçmiﬂ ve vak›f bu alanda örnek olabilecek bir bilgi birikimine
eriﬂmiﬂtir. “Hüdâyî Ihlamurkuyu Orta Ö¤renim Yurdu” ve daha sonra farkl› bir
dernek çat›s› alt›nda yüksek ö¤renim ö¤rencilerine hizmet vermeye devam eden
“Hüdâyî ‹LAM Yurdu” bu alandaki hizmetlerin iki güzel örne¤idir.

2. Kur’an Kurslar›
a) Alemdar Erkek Kur’an Kursu
Alemdar Erkek Kur’an Kursu, 1999-2000 y›l›nda e¤itim ve ö¤retime baﬂlam›ﬂt›r.
150 kiﬂilik ö¤renci kapasitesiyle e¤itim ve ö¤retime devam etmektedir. Diyanet
‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› taraf›ndan “Örnek Kur’an Kursu” olarak kabul edilmiﬂtir. ‹aﬂe
ve ibate iﬂleri Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf› taraf›ndan karﬂ›lanan “Alemdar
Kur’an Kursu”, pedagojik altyap›ya sahip ö¤retici kadrosuyla da örnek bir çal›ﬂma yürütmektedir.

b) Azîz Mahmud Hüdâyî K›z Kur’an Kursu
Azîz Mahmud Hüdâyî K›z Kur’an Kursu 350 kiﬂilik yat›l› ve 100 kiﬂilik gündüz
e¤itim gören toplam 450 kiﬂilik mevcuduyla e¤itimine devam etmektedir. Büyük
bir özveri ile hizmet gören güçlü ekibiyle K›z Kur’an Kurslar› aras›nda müstesna bir yere sahip olmuﬂ, bu alanda birçok kursun aç›lmas›na da örneklik etmiﬂtir. Bu baﬂar›lar, kursa yönelik ilgiyi gittikçe art›rm›ﬂ ve kapasitesinin çok üstünde müracaat alarak kaliteli bir ö¤renci kitlesine ulaﬂm›ﬂt›r.
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3. Burs Hizmetleri
Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf›, her seviyede ö¤renciye imkanlar› nispetinde burs
vermeye devam etmektedir. Özellikle muhtaç ve baﬂar›l› ö¤rencilere öncelik verilerek tahsis edilen burslar, ö¤rencinin baﬂar›s› devam etti¤i sürece mezuniyete kadar sürdürülmektedir.

4. Akraba Ulus ve Topluluklara Yönelik Ö¤renci
E¤itim Hizmetleri
Hüdâyî Vakf›, gerek YÖS imtihan› ile üniversitelere kay›t yapt›ran yabanc› ö¤rencilerin bir k›sm›na, gerekse Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n YÖK arac›l›¤› ile
Türkî Cumhuriyetler, Kafkaslar, Balkanlar, di¤er akraba ulus ve topluluklardan
lisans, yüksek lisans ve doktora için getirdi¤i ö¤rencilerin bir bölümüne iaﬂe ve
ibate imkânlar› sunmakta ve geçinebilecekleri ölçüde burs temin etmektedir.
Yine ayn› ﬂekilde, Diyanet Iﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n söz konusu ülke ve uluslardan
Kur’an Kursu e¤itimi almak üzere getirdi¤i k›z ve erkek ö¤rencilerin önemli bir
bölümünün iaﬂe ve ibatelerini de karﬂ›lamaktad›r.
Yap›lan bu hizmetler boﬂa gitmemiﬂ, k›sa sürede meyvesini vermeye de baﬂlam›ﬂt›r. Türk ve ‹slam kültürünü yak›ndan tan›yan bu ö¤rencilerin, kendi ülkelerinde ülkemizde gördükleri hizmetlere benzer faaliyetler yapt›klar›, duyulmakta ve müﬂahede edilmektedir. Hatta belli baz› ülkelerde, vak›f ve dernek türü sivil toplum teﬂkilatlar› bile kurmuﬂlard›r.
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Hüdâyî’nin bir baﬂka kültür hizmeti, Türkiye d›ﬂ›ndaki soydaﬂlar›m›z›n, inanç
kardeﬂlerimizin kimliklerini yeniden inﬂa çabas›na olan katk›lar›... Hüdâyî çevresinde okuyan bir çok genç, her yaz, Azerbaycan, K›r›m, Bulgaristan, Arnavutluk, Kazakistan, Kafkasya ve Türkistan’a giderek oralardaki kardeﬂlerimizin hem
kimlik ﬂuurunu yeniden kazanmalar›na yard›mc› oluyor, hem de ülkelerimiz
aras›ndaki dostluk halkalar›n› pekiﬂtiriyorlar.

5. Hüdâyî Kültür Ünitesi
Hüdâyî Kültür Ünitesi, gerek vak›f bünyesinde kalan ö¤rencilerin ve gerekse
halk›n, medeniyet kültürümüzü yak›ndan tan›mas›na ve onunla bütünleﬂmesine yard›mc› olmak maksad›yla çeﬂitli programlar icra eden bir birimdir. Bu gayenin tahakkuku için muhtelif konularda konferans, seminer, panel ve sempozyumlar düzenlemekte; millî ve manevî büyüklerimizi anmakta; mübarek gün ve
geceleri ihya etmektedir.
Yine ayn› gayenin tahakkuku için geziler, piknikler, çocuk ﬂenlikleri, gençlik ﬂölenleri ve kutlamalar gerçekleﬂtirmektedir. Sanata dair çal›ﬂmalar ve gençlere
yönelik belli baﬂl› yar›ﬂmalarla da Hüdâyî ikliminde bir kültür havuzu oluﬂturmaya çal›ﬂmaktad›r.

6. Lisans Üstü E¤itim Hizmetleri-‹lmî
Araﬂt›rmalar Merkezi (‹LAM)
Hüdâyî vakf›, ilim hayat›m›za katk›lar›yla da örnek bir sivil toplum kuruluﬂudur. 1993-1994 y›l›nda baﬂlatt›¤› k›sa ad› ‹LAM olan ‹lmi Araﬂt›rmalar Merkezi’ni kurmuﬂ ve çok say›da akademisyen ve araﬂt›rmac›n›n yetiﬂmesine vesile olmuﬂtur. Bu hizmet 1995 y›l›ndan itibaren Çilehane ‹lmî Araﬂt›rmalar Derne¤i’ne
b›rak›lm›ﬂt›r. Halen bu hizmet, söz konusu dernek taraf›ndan yürütülmektedir.
***
Vak›f bir adan›ﬂt›r. ‹slam gelene¤inde mal›n ve can›n Allâh yoluna adan›ﬂ›n›n
ürünüdür. Vak›f bir sorumluluktur. Her mü’minin, daha ötede her insan›n, kendini di¤er mü’minden di¤er insandan, hatta yarat›lm›ﬂ her ﬂeyden sorumlu hissetmesinin ürünüdür. Vak›f bir sevgidir. Yarad›lm›ﬂlar›, yaradan›n hat›r›na kucaklayan bir sevgidir. Vak›f bir hay›r yar›ﬂ›d›r. Sevdiklerinden infak yar›ﬂ›d›r. Vak›f bir ﬂükürdür. Rabbin verdi¤i ömre, nefes al›p vermemize ﬂükürdür. ‹ﬂte Hüdâyî Vakf› da bu ﬂükrün mücessemleﬂmiﬂ önemli bir sivil toplum kuruluﬂudur.
D‹PNOTLAR
1

Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf›’n› k›saca tan›tan bu yaz›n›n haz›rlanmas›nda temel kayna¤›m›z, kuruluﬂundan itibaren vak›fta bir ö¤renci ve çal›ﬂan olarak kendi müﬂahedelerimiz ve Vak›f Tan›t›m
Kitapç›¤›’d›r.
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