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H E K VA  b ü l t e n İ  

Baş l a r ken…  

2018  y ı l ı n ın  i l k  üç  ay ın ı  ge r ide
b ı rak t ı k  ve  bu  sü reç te  ne le r
yap t ığ ım ız ı  s i z le r l e  pay laşmak
is ted i k .  HEKVA e -bü l ten in in  i l k
say ıs ı  i l e  s i z le re  merhaba  d i yo ruz .  

“Söz  uça r  yaz ı  ka l ı r “düşünces iy le
yo la  ç ı k t ı k .  HEKVA e -bü l ten inde ,
sü rdü rmek te  o lduğumuz
faa l i ye t l e r im ize ,  s i v i l  t op lum
dünyas ından ,  kad ın la r ım ızdan ,
çocuk la r ım ızdan  ve  genç le r im izden
haber le re  ye r  ve receğ i z .  Üç  ayda
b i r  yaşanan la r ı  s i z le r l e ,
pay laşacağ ı z .  

HEKVA a i l es i  o la rak  b i z le r
heyecan l ı y ı z ,  s i z le r i n  de
heyecan ımıza  o r tak  o lacağ ı n ı za  ve
des tek le r i n i z i  b i zden
es i rgemeyeceğ i n i ze  i nan ıyo ruz .  

P i ya le  Ç i t i l  
HEKVA Yöne t im  Kuru lu  Başkan ı  



BİZDEN HABERLER 

K A D I N  S A Ğ L I Ğ I  E Ğ İ T İ M  P R O G R A M I

Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA),
sürdürmekte olduğu eğitim faaliyetleri
kapsamında Türkiye Aile Vakfı işbirliği ile  “Kadın
Sağlığı Eğitim Programı” başlatıldı. Ocak-Nisan
2018 tarihleri arasında Türkiye Aile Vakfı Kadın
Sağlığı eğitmenlerinden Filiz KURTOĞLU ve
Hanzade TOSUN tarafından gerçekleştirilen
eğitimler ile kadınların sağlık temelinde
bilinçlendirilmesi hedeflendi. 

HEKVA’ya kayıtlı aile kadınlarına yönelik olarak
düzenlenen   “Kadın Sağlığı Eğitim Programın”da
Üreme Organları ve İşlevleri, Temizlik &
Beslenme, Güvenli Annelik, Doğurganlığın
Düzenlenmesi ve Üreme Sağlığını Koruyucu
Davranışlar, Cinsellik, İletişim, Haklar, Çocuklar ve
Erginler, Genel Sağlığı Koruyucu Davranışlar,
eğitim başlıkları olarak belirlendi ve  kadınların bu
konularda farkındalıklarının arttırılması,
bilinçlendirilmesi hedeflendi.  



T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sn. Abdürrahim BOYNUKALIN başkanlığında
“Gençlerin Madde Kullanımı ile Mücadele Eden Sivil Toplum Kuruluşları” çalıştayı düzenlendi.
“Gençlerin uyuşturucu madde kullanımına yönelik önleme ve rehabilitasyon çalışmalarının ele
alındığı çalıştaya Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Piyale ÇİTİL katıldı.
Türkiye'nin çeşitli illerinde aktif olan, madde kullanımı ve rehabilitasyon konularında çalışmalar
yürüten otuza yakın sivil toplum kuruluşu, çalıştaya katılarak bünyelerinde sürdürmekte oldukları
çalışmalarını paylaşmışlardır.  

GENÇLERİN MADDE KULLANIMI İLE MÜCADELE EDEN 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ÇALIŞTAYI



Sessİzlİkte 

Dİyalog 

Etkİnlİğİ

HEKVA, kendi çalışma başlıkları çerçevesinde,

toplumun dezavantajlı gruplarının sorunlarına yönelik

farkındalık oluşturmaya, dönüşümler meydana

getirmeye ve bilinçlendirmeye ağırlık vermektedir. 

Gençlerimizin hayata farklı bir pencereden

bakabilmeleri, ön yargılardan uzaklaşabilmeleri, empati

kurabilmelerine temel oluşturmak için 2015

yılında “İşaret Dili Eğitimleri”  HEKVA hafta sonu eğitim

programlarına dahil edildi. 

2017-2018 eğitim döneminde eğitim alan öğrenciler ile

birlikte daha önceki yıllarda programa katılarak mezun

olan öğrenciler ve gönüllü eğitmenler sömestr etkinliği

kapsamında  “Sessizlikte Diyalog” sergisinde bir araya

geldi. İşitme engelli rehberler ile birlikte, tamamen

sessiz bir ortamda sözsüz iletişimin sağlandığı

“Sessizlikte Diyalog” sergisi eğitim aldıkları işaret dilini

kullanmalarına olanak sağlayarak öğrencilerimizin

farklı deneyimler kazandıkları bir etkinlik oldu. 



H E K VA  O LAĞAN  G E N E L  K U R U L  
K O N G R E S İ
Hanımlar Eğ i t im ve Kül tür Vakfı  30.  Olağan Genel Kurul  Kongresi  20 Ocak 2018

tar ih inde Genel Kurul  üyeler in in kat ı l ımlarıy la gerçekleş t i r i ld i .   

HEKVA 2017 yı l ı  mal i  hesapları  ve genel  değerlendir i lmesinin yapı ldığ ı  Genel

Kurul  toplantısında 2018 yı l ı  çal ışma programı da genel  kurul  delegeler i  i le

paylaş ı ldı .  

T ü r k İye  S T K  Ç o c u k  
v e  G e n ç  P l a t f o r m u  
T o p l a n t ı s ı  
Türkiye STK Çocuk ve Genç Plat formu (T-STK

ÇOGEP)  toplantısı  13 Şubat tar ih inde

gerçekleş t i r i ld i .  Toplantıya Hanımlar Eğ i t im ve

Kültür Vakfı ’nı  temsi len Müleyke LEMAN katı ldı .

Toplantıda Plat form üyesi  s iv i l  toplum kuruluş
temsi lc i ler in in 2018 yı l ı  faal iyet  programları

paylaş ı ldı .  İstanbul  Dernekler Müdürü Ömer

OKUMUŞ  taraf ından “2023 Türkiye’s inde STK

Vizyonu Türkiye” baş l ığ ı  a l t ında bir  sunum

gerçekleş t i r i ld i .



Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı, 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü'nde, maddi ve manevi olarak desteklediği ailelerin
kadınlarının kendi hayat tecrübelerini paylaştıkları bir
söyleşi düzenledi. 

Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA), eğitim faaliyetleri kapsamında Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi işbirliği ile çocuklarda EQ gelişimini ve sosyal özgüveni artıran “OrffSchulwerk” eğitimleri
başlatıldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlileri Banu
AKBAŞ ve Merve GEMİCİ KOŞAR önderliğinde hazırlanan program Şubat-Haziran 2018 tarihleri
arasında HEKVA Kayıtlı Ailelerinin 8-15 yaş grubundan oluşan çocuklarıyla devam ettirilecektir.

“Orff Schulwerk” Eğİtİmlerİ 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü



Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın (HEKVA), sürdürmekte olduğu eğitim
faaliyetleri kapsamında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirliği ile
 “Bağımlılık Eğitim Programı” başlatıldı. 
Mart-Haziran 2018 tarihleri arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi Öğretim Görevlileri Banu AKBAŞ ve Mine GEMİCİ KOŞAR
tarafından gerçekleştirilen eğitim programında “Bağlanma Nedir?
Bağımlılık Nedir? Bağımlılık Neden Oluşur? Teknoloji Bağımlılığı ve
Kurtulma Yolları, Madde Bağımlılığı ve Kurtulma Yolları, Alışveriş
Bağımlığı ve Kurtulma Yolları, Cinsel Haz Bağımlılığı ve Kurtulma Yolları”
konu başlıkları işlenmektedir. 

18 Mart Çanakkale Zaferi 103. yılı anısına HEKVA kayıtlı ailelerin çocukları ve gönüllü
eğitmenlerin işbirliği ile "Şehitleri Anma Programı" düzenlendi. Program öğrencilerin
Çanakkale Zaferi'ni anlatan şiirler ve türküler okumasının ardından Çanakkale
Şehitleri'nin yemeği olan "buğday çorbası ve üzüm hoşafı" ikramı ile son buldu.

18 Mart Çanakkale Zaferİ

Bağımlılık Eğİtİm Programı



Avrupa Gönüllü Hİzmetİ Akredİtasyonu

Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA), 2018 yılının Mart ayında,

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları

Merkezi Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülen AVRUPA

GÖNÜLLÜ HİZMETİ çalışmalarında bir sivil toplum kuruluşu olarak

KOODİNATÖR, EV SAHİBİ ve GÖNDEREN statüsünde akredite oldu. 

*https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/909952054_en



Bİrleşmİş Mİlletler Ekonomİk Sosyal Konsey İ  (ECOSOC)  Kadının 
Statüsü Komİsyonu ’nun (CSW)  62.  Oturumu

Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı uluslararası alanda çalışmaları kapsamında 12-23 Mart 2018 tarihleri

arasında 2009 yılından bu yana Danışman Üye Statüsünde bulunduğu Birleşmiş Milletler Ekonomik

Sosyal Konseyi (ECOSOC) Kadının Statüsü Komisyonunun (CSW) 62. Oturumuna katılım sağladı. CSW

62.Oturumunun öncelikli teması, kırsalda yaşayan kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi ve

toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında fırsatlar ve zorluklar olarak belirlendi. 

Kuruluşundan bu yana kadınları ve çocukları sosyal ve ekonomik olarak destekleyen HEKVA, T.C. Aile ve

Sosyal Politikalar Bakanlığı ile iş birliği yaparak CSW 62.Oturumununda "You Have Got A Message"

başlıklı bir yan etkinlik düzenledi. 

"You Have Got A Message"  etkinliğinin amacı; Birleşmiş Milletler çatısı altında bir araya gelen yerel

STK’lar, uluslararası çatı kuruluşlar ve katılımcılarda; “savaşın yaşandığı bölgelerde kadın ve çocukların

maruz kaldıkları zulüm, mültecilerin farklı sosyo-kültürler içerisindeki yaşam zorlukları, bu süreç

içerisinde dile getirme zemini bulamadıkları duyguları ve zorlu yaşamlarına yönelik farkındalık oluşturmak

ve Türkiye’nin insani yaklaşımını ön plana çıkarmak olarak belirlendi. Bu çerçevede, HEKVA, Türkiye'de

yaşamını sürdüren 300 kadın&çocuk mülteciden hayallerini, umutlarını, yaşadıkları zorlukları ve savaşın

onlara kaybettirdiklerine ilişkin hislerini ve dileklerini anlattıkları mesajlar topladı. 

Mültecilerin kendi dillerinde yazdıkları mesajlar İngilizce tercümeleri ile iki taraflı hazırlanan kartların bir

tarafı boş bırakılarak basıldı. Boş bırakılan tarafın, toplantıya katılan üye devletlerin, Birleşmiş Milletler

kurumlarının ve Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal Konseyi’nde danışman statüsüne sahip STK

temsilcilerinin seçtikleri kartın karşılığında kendi mesajlarını, hislerini veya dileklerini yazdılar. Aile ve

Sosyal Politikalar Bakanı Sn. Fatma Betül Sayan Kaya etkinliğe teşrif ederek,  İntizar isimli Suriyeli

mülteci çocuğun mesajına toplantılara katıldığı BM'den cevap gönderdi. Kaya, önce İntizar'ın gönderdiği

mesajı okudu, ardından mesajına cevap verdi. İntizar, mektubunda, "Bir sabah uyandık ve savaş başladı.

Evlerimizi kaybettik, elektrik, su yoktu ve hiçbir çocuk okula gidemiyordu. Böyle bir dünyada yaşamak

ister miydiniz?" ifadelerine yer verdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İntizar'a

cevaben, "Hiçbir çocuğun böyle bir dünyada yaşamasını elbette istemiyoruz ve acınızı paylaşıyoruz. Size

sadece kapılarımızı açmadık, kalplerimizi açtık ve Suriye'deki savaşın bir an önce son bulması için de

her türlü diplomatik girişimi sürdürüyoruz." mesajını gönderdi. Ayrıca iki ayrı oturumda gerçekleştirilen

yan etkinlik kapsamında toplantıya katılan tüm katılımcılara “bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır” geleneğiyle

Türk Kahvesi ve lokum ikram edildi. HEKVA, ECOSOC etkinlikleri kapsamında, T.C. Büyükelçiliği ve T.C.

Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği nezdinde ve oturuma iştirak eden KAGİDER, KADEM, MUSİAD v.b.

diğer sivil toplum kuruluşları ile farklı platformlarda bir araya geldi. 



Benim hayalim doktor olmak. Bu vakıfla birlikte onuda

başarabileceğime inanıyorum. Benim burada öğretmenim değil bir

çok abim ve ablam oldu. Ben burada arkadaşlığı öğrendim.

Arkadaşlıkların çok uzun sürebileceğini öğrendim. Bu vakıfta 6

sene bana yardım edildiği gibi bende yardım etmek istiyorum.

Gerek ders olsun gerek başka şeyler olsun ama yinede çok

yardım etmek istiyorum.  İnşallah ileri dönemlerde ki öğrencilerde

başarılı olurlar.

▬ Dilara CENGİZ 

Hayalim pilot olmak ve sonunda uçabilmek. Meslek sahibi olmak.

Umudum liseden mezun olmak ve güzel bir üniversiteye gitmek.

Bu konuda bana en büyük yardımcı sanırım bu vakıf. 

Vakıf çok güzel ve eğitim hayatıma çok fazla katkısı oluyor ayrıca

bir çok sosyal faaliyet yapılıyor zamanımız çok güzel geçiyor. 

▬ Ahmet KONUK

Öncelikle benim hayalim doktor olmak ve bunu

gerçekleştirebileceğimi de düşünüyorum. 5 senedir vakıf'tayım 

ilerde  ben de hizmet vermek istiyorum. Vakıf'ın bana çok katkısı

oldu ve biz  bir aile gibi olduk, bu ailenin birçok üyesi var. Aslında

biri  vakfı anlat dese anlatamam çünkü vakıfta insanları birbirine

bağlayan bir güç var. Anlatılmaz yaşanır sözünün doğduğu yer

gibi. Vakıf'a gelen  insanlar vakıftan bir daha kopamıyor. Tıpkı

Ebru ablanın dediği buraya giren bir daha çıkamıyor. 

▬ Beyza Nur GÖZ

HEKVA ÇOCUKLARINDAN MEKTUPLAR

E-bültenimizin bu bölümü “çocuklarımızın”… Aslında çocuklarımız biz büyükler kadar
hem kendilerinin hem de yaşadıkları dünyanın farkındadırlar. Ancak duygularını ve
yaşadıklarını tanımlayabilmek ve kendilerini en doğru şekilde ifade edebilmek için
desteğe ihtiyaç duydukları anlarda  Bayrampaşa Külliyesinin çatısı altında bir arada
yaşadıklarına ilişkin kendi düşüncelerini bazen de hissettiklerini aktarabilecekleri bir
köşeleri olsun istedik. İlk sayımızda ne yazmak isterseniz? sorumuza cevaben 
çocuklarımızın kalemlerinden dökülenler...



SİVİL  TOPLUMDA  İY İ  UYGULAMALAR

HASEKİ  

SOFRASI Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA) tarafından kurulan
“Haseki Sofrası” nın hikâyesi, hem vakfa gelir getirebilecek hem
de Vakfın destek verdiği dezavantajlı kadınların istihdam
edilebilecekleri bir yöntem arayışı ile başlamıştır. Haseki Sofrası
2007 yılında Fatih ‘te sadece mantı üretip satış yapan bir
dükkân olarak ilk adımını atmıştır, zamanla mantı satışlarının
artması ile işletme de büyümeye gitmiş ve Haseki’de daha
büyük bir dükkân kiralanarak satışlar buradan devam
ettirilmiştir. Daha sonra mantının yanında pek çok çeşide de yer
veren Haseki Sofrası restoran ve catering halini alarak hizmet
vermeyi sürdürmektedir. Kadınların toplumdaki dezavantajlı
hallerinin ekonomik olarak güçlendirilerek ortadan
kaldırılacağına inanan HEKVA, Haseki Sofrası'nı hayata
geçirerek, kadınlara bir istihdam alanı açmayı ve kadınların
sadece tüketen değil aynı zamanda üreten bireyler olarak da
toplumda yer almalarını amaçlamıştır. Bünyesinde öncelikli
olarak yardım alan ailelere mensup kadınların istihdam edildiği
bu yeni işletmenin kurulmasıyla dezavantajlı kadınlar yaşam
döngüleri içerisindeki olumsuz şartların getirdiği manevi
yüklerden arınmaya başlamış ve öz güven sahibi bireyler haline
gelmişlerdir. “Bu sofranın geliri, yoksulların sevinci”
sloganıyla yola çıkan işletmenin elde ettiği gelirler HEKVA’nın
ihtiyaç sahibi ailelere sunduğu sosyal hizmetlerin finansmanında
ve Vakfın idari maliyetlerinin karşılanmasında kullanılmaktadır.
Girişimi başlatan aktörün bir vakıf olması dolayısıyla vakıflara
has özelliklerden olan hayırseverlik, gönüllülük temelli çalışma,
toplumun ihtiyaç sahibi kesimini karşılıksız destekleme gibi
manevi dinamikler işletmenin ruhuna yansımıştır. 

"Bu sofranın geliri, 
yoksulların sevinci"



Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı olarak yoksulluğun çok boyutlu ele
alındığında, kadınların yaşantıları üzerindeki etkisinin azaldığına
inanıyoruz.Bu düşünceden hareketle Vakfımız yardımı kapsamına
aldığı kadınları, her alanda kendini geliştirmesi yönünde destek
sağlamaktadır. Şiddet görmüş, yoksullukla baş başa bırakılmış eğitim
alması engellenmiş kadınların, gelişimi desteklendiğinde
yaşamlarında yoksulluk ve yoksunluk nedeniyle ulaşamayacaklarını
düşündükleri pek çok "zor" hedefi nasıl başardıklarına yıllar içerisinde
defalarca şahit olduk. 

8 Mart Dünya Kadınlar günü için Vakfımızın düzenlediği toplantıda bu
gayretli, çalışkan, azimli kadınlar, kendi yaşam tecrübelerini diğer
katılımcılarla paylaşma imkanı bulmuşlardır. 

Zoru gayretle başarmaya çalışan H.T. nin hikayesini biz de sizlerle
paylaşmak istedik... 

"Vakfımızın ayni ve nakdi yardımlarıyla üç yıldır desteklenen H.T, 
alkolik bir babanın kızı olarak büyümüş ve genç yaşta kronik şizofren
bir adamla evlendirilmiştir. İş ve eğitim imkânlarının az olduğu bir
bölgede dört çocuğu ile her türlü şiddete maruz kaldıktan sonra
eşinden boşanarak İstanbul'a göç etmek zorunda kalmıştır. Yaşları 16
ile 7 arasında değişen çocukları ile birlikte yaklaşık dört yıldır çok zor
olmasına rağmen severek yaptığı  kâğıt ve cam atık toplayarak 
hayatını sürdürmeye ve çocuklarını okutmaya çalışmaktadır..
Vakfımızın ve okul idaresinin eğitimlerini destekledikleri çocuklar;
anneleriyle birlikte yaşadıkları zorluklara rağmen başarıları ve güzel
ahlakları ile örnek birer öğrenci olmuşlardır. Yaşadığı zorlu hayatın
içinde eğitimli bir kadın olmamın önemini kavrayan H.T., çocuklarının
kitaplarından her akşam ders çalışarak eksik bırakıldığı eğitimini ve en
büyük arzusu olan  üniversite hayalini gerçekleştirmek için gayret sarf
etmektedir."

KADININ DÜNYASINDAN



Küreselleşen dünya da, gittikçe her şeyin sanal âleme

taşındığı anları yaşadığımız bu zamanlarda, hayat

meşgalesinin her geçen gün devir daim ettiği çağımızda,

bizi kendimize getiren yerler olarak tanımlarım vakıfları,

benim açımdan öyledirler çünkü. Yüzyıllardır yanan bir

meşale gibi ateşinin sönmediği ve karanlıkları aydınlatan,

kimsesize yol gösteren, sıcak bir dost edasıyla insana

hizmeti şiar edinen kuruluşlarımız var bizim. Bir menfaat

yok, bir beklenti yok. Karşılığında alacağınız ya içten gelen

samimi bir tebessüm ve ya da gönülden gelen bir duadır.

Ve emin olun bunun size hissettirdiği duyguyu tarif dahi

edemezsiniz. Burada hissettiğiniz duygunun mayası

yüreğinizden gelmektedir. Zira Allah’ın yarattığı en şerefli

mahlûk olan insana vakıflar aracılığıyla el uzatıyorsunuz, ya

da sizler gibi olanlarla bir araya geliyor aynı duygunun aynı

idealin yılmaz bekçileri oluyorsunuz. İnsana kendini

bulduran yollar olarak tarif ettiğim bu yerlerde varlığı,

yokluğu, hayat mücadelesini görüyorsunuz bir yandan da

bir olmayı, beraber olmayı, kollektif ruhu yakalıyorsunuz.

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz, “Sizin

en hayırlınız, insanlığa faydalı olanınızdır.” hadisi şerifiyle

insanlığa faydanın önemini yüzyıllar öncesinden dile

getirmekteydi. Yine “Komşusu açken kendisi tok yatan

bizden değildir.” hadisi de koruyup kollamayı, komşuyu,

akrabayı gözetmeyi emreden en güzel hadislerden bir

tanesidir.   

“MAZİDEN GÜNÜMÜZE UZANAN KAPI: VAKIFLARIMIZ”

GENÇ STK'CININ KALEMİNDEN

Emrah ASLAN 
İstanbul



Bugün içinde bulunduğumuz vakıflar koruyup kollayan, gözeten, el uzatan, topluma ve insanlığa faydalı

hizmetlerde bulunmayı şiar edinen kurumlardır. Şöyle tarihsel süreci incelediğimizde, yoksullara,

yetimlere, yol da kalmışlara, kimsesizlere hatta Allah’ın yarattığı diğer canlılara dahi yardım etmek için

birçok vakfın kurulduğunu görmekteyiz. Bizde ki vakıf medeniyeti tarihsel süreç içerisinde yoğrularak

günümüze kadar taşınmıştır. İbadethaneler, çeşmeler, aşhaneler ve daha birçok sayabileceğimiz

insanlığa faydalı yapıtlar için kurulan vakıfları toplumun mayasını sağlamlaştıran yerler olarak

görüyorum. Toplum insandan meydana gelir, insan ne kadar sağlamsa, insani ilişkilerimiz ne kadar

bağlıysa toplumumuz dolasıyla geleceğimizde o kadar sağlam olur. Bugün birçok sivil toplum örgütü,

yaptıkları yardımlaşma faaliyetleriyle, sağlık, eğitim alanındaki faaliyetlerle bir toplumun mayasını

yoğurma misyonu taşıyor. Bu hizmetleri geniş çerçevede ele aldığımızda sivil toplum örgütlerinde bir

araya gelen gençlerimiz, büyüklerimiz,  kendisinden tecrübeli nice gönüllü eğiticilerle bir arada

olduklarında idealist bireyler olmayı kendilerine hedef ediniyorlar. Yeni ufuklar kazanıyor, mücadele

etmeyi, çalışmayı, topluma faydalı bireyler olmayı kendilerine borç biliyorlar. Bu minvalde yetişen

insanlarımızın ülkemizin yarınlarına katkısı tartışılmazdır. Yazımın başında da ifade ettiğim gibi mekanik

bir yaşam döngüsü içinde insani duygularımızı maalesef yaşayamaya fırsat bulamıyoruz. Bununla

beraber teknoloji çağında insana dokunma, hayata dokunma duygusunu da maalesef kaybediyoruz,

vakıflar bu noktada farkındalığın oluşturulduğu kuruluşlar olarak karşımıza çıkıyor. Bununla beraber

insanlığın unutulmaya yüz tutmuş olan örf ve adetlerini vakıflarımız ayakta tutmaktadırlar. Geleneklerin

kuşaktan kuşağa aktarılmasına da vesile oluyorlar.  

Ülkemizde hamdolsun gençlerimizin gönül verdiği, gayret ederek çalışmaklar yaptığı samimi vakıflarımız

var. Mekâna ve zamana bağlı kalmadan kapısını herkese açan, kimi zaman burslarla, kimi zaman farklı

etkinliklerle, kimi zamanda milli ve manevi duygularla ülkemizin dinamizmine katkıda bulunuyorlar.

Karınca misali hayır ve hasenat dendiğinde çarpan yüreklerin olduğu, anne şefkatinin dalga dalga

yayıldığı vakıflarda yer almanın mutluluğunu her zaman yaşamışımdır. Yetişen, yetiştiren, yaraları saran,

umut olan, karşılık beklemeden azimle çalışarak çabalayan insanların dünyasında yer almak ne güzel.

Vaktinizin boş kalan zamanlarını gönüllülük esasına dayanan bu hizmet kurumlarının bir köşesinde

değerlendirmenizde fayda var derim. 

Hayatın meşgalesinde ruhunuzu ve gönlünüzü ferah tutmak istiyor, yaşamı anlamlandırmayı istiyor

dünyaya bir iz bırakmak istiyorsanız buralarda çalışmalısınız. Kapısından girip çıkmak dahi

istemeyeceğinize yürekten inanıyorum. Sözlerimi Kanuni Sultan Süleyman Han’ın vakıf duasıyla bitirmek

istiyorum. 

“Her kimse ki; Vakıflarımın bekasına özen ve gelirlerinin artırılmasına itina gösterirse, bağışlayıcı olan

Allahu Teâlâ'nın huzurunda ameli güzel ve makbul olup, mükâfatı sayılamayacak kadar çok olsun, dünya

üzüntülerinden korunsun ve muhafaza edilsin.”  
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