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Ecdadımız; toplumda hiçbir ayırım yapmaksızın, 
iyilik ve yardımlaşmanın, sosyal sorumluluk ve 
toplum huzurunun kalıcı olabilmesi için hizipçilik, 
bölgecilik, partizanlık, mezhepçilik, cemaatçilik 
yapmadan vakıf ve müesseselerini kurmuşlardır.

Vakfımız ecdadımızın yolundan giderek;

“Yaratılanı, Yaratan’dan ötürü hoş görerek”
“Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim 
sevilelim, dünya kimseye kalmaz.”  

diyerek vatana-millete-din ve devlete hizmet için 
kurulmuştur.

Hafız Abdullah Nazırlı bir asırlık ömrü boyunca 
Müslümanların birlik-dirlik içinde Allah rızası için 
hizmet etmelerini anlatmıştır.

Vakfımızı yönetenler ve yönetecek olanlar; 
herhangi bir maddi-dünyevi beklenti içine 
girmeden, bencillik ve şahsilik-menfaat-kibir-
gururdan uzak durmalıdırlar. 

Vakfımız vatana-millete-dine-imana-ilim ve irfana-
bilgi ve hikmete dair, velhasıl insana faydalı her 
türlü teklife-projeye ve bu gayede olan herkese 
açıktır.
Amacımız kendine yeterli, DEĞER üreten ve 
kazanan, kazandığını Allah rızası için en verimli 
şekilde kullanan bir vakıf olmaktır. Biz DEĞER 
üreterek-kazanarak hizmet edeceğiz.

Bunun için insanlarımızın “aklına-bilgisine-ilgisine-
zamanına’’ talibiz, kimseye “para ver, biz bu parayı 
yönetelim’’ demeyeceğiz. Projemize sahip çık, 
finansmanını temin et ve kendin yönet diyeceğiz. 

Kimi kitap baskısına talip olur, kimi gençleri 
evlendirmeye, kimi hafız yetiştirmeye, burs vermeye, 
kimi arsa verir, kimi okul yapmaya talip olur… 
Yaptığını gözüyle görür manen de mutmain olur.

Bütün mesele farklı şekillerde Allah rızasını kazanmak 
isteyen insanlarımızla birlikte çeşitli projeler ortaya 
koyabilmek ve gerçekleştirebilmektir. Bu prensiple; 
yeter ki bizler halis niyetlerle proje üretelim, Allah bir 
sahip gönderir.

Gayret bizden Tevfik Allah’tan. (c.c) 

VAKIF ANLAYIŞIMIZ

GAYEMİZ

HAN VAKFI2 Hafız Abdullah Nazırlı Vakfı

Halka Hakkı söylemektir gayemiz
Nehy-i Münker eylemektir gayemiz
Emr-i bi’l  Ma’ruf demek, farz mü’mine
İşte bu farzı demektir gayemiz

Dedi Mevlamız nasihat eyleyin
Emr-ü nehyi kullarıma söyleyin
Dine hem islam’a hizmet eyleyin
Dine hizmet eylemektir gayemiz

Hafız Abdullah Nazırlı
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Sizden hayra 
çağıran, iyiliği 
emreden ve 
kötülükten men 
eden bir topluluk 
bulunsun. 
İşte kurtuluşa 
erenler onlardır.

Al-i İmran: 3 / 104



HAN VAKFI4 Hafız Abdullah Nazırlı Vakfı

VİZYONUMUZ
Genelde;

• Allah (c.c) rızasını kazanmak,
• İyiliği tavsiye etmek, kötülüğü engellemek,
• Hayırda yarışmak,
• İnsanlığa hizmeti ibadet saymak,

Özelde;

Ülkemiz insanlarının, tüm müslümanların ve 
insanlığın,
• Dünya ve ahiret saadeti için çalışmak,
• Maddi-manevi-tarihi temeller üzerinde 
“Cihanşumul” bir medeniyet kurarak,
• Dünyada etkin ve saygın bir güç olmak,

Vizyonumuzda belirtilen hedefl ere ulaşabilmemiz 
için; dini, milli, kültür, ilim, bilim, sanat, eğitim-
öğretim, teknoloji, çevre, turizm, sağlık, spor, gıda, 
tarım, hayvancılık, organik ve helal ürünler, matbu, 
elektronik, internet yayıncılığı ve sosyal yardım 
konularında; vizyon ve misyonunu gaye edinen, 
nitelikli insanların yetiştirilmesi ve çoğalması 
için çalışmak ve çalışanlarla işbirliği ve dayanışma 
içinde bulunmaktır.

MİSYONUMUZ

Faaliyetlerimizin;

• Doğru zamanda; bilgi-beceri, özgüven, öz disiplin
ve gönüllülük ruhuna sahip ve sorumluluk sahibi olan 
doğru kişilerle,
• Karşılıklı güven, saygı, yardımlaşma, ekip çalışması, 
istişare ve bilgi paylaşımı ilkelerine göre çalışan 
insanlarla,
• Görev-yetki ve sorumlulukların belli olduğu 
“kurumsallaşmış’’ ve “kurum kültürü” bulunan bir 
organizasyon yapısı ile,
• Hedefl erle, değerlerle, ilkelerle, sürekli gelişme, 
verimlilik, üretkenlik ilkelerinin sürekliliğini 
sağlayarak yönetmek,

YÖNETİM İLKELERİMİZ

Ülkemiz insanlarının ve tüm müslümanların;

• Akıl-beden-ruh sağlığının, aile yapısı ve nesillerinin, 
maddi-manevi varlıklarının ve değerlerinin,
• Allah’ın yarattığı maddi-manevi dengelerin (mizan), 
korunması ve geliştirilmesi,
• Huzur, adalet, karşılıklı sevgi-saygı ve yardımlaşma 
duyguları içinde yaşaması, iman, ilim-irfan sahibi 
erdemli bir toplum olabilmesi,

SOSYAL SORUMLULUK 
İLKELERİMİZ
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Size ne oluyor da 
Allah yolunda ve 
“Rabbimiz, bizi 
halkı zalim olan 
bu şehirden çıkar, 
bize tarafından 
sahip gönder, 
bize katından 
bir yardımcı 
yolla!” diyen 
çaresiz erkekler, 
kadınlar ve 
çocuklar uğruna 
savaşmıyorsunuz? 

Nisa: 4 / 75



a. Kur’an-ı Kerim’in ezberlenmesi, tertil üzere 
okunması, Kur’an-i ilimlerin öğrenilmesi ve 
araştırılması, insanların Kur’an-ı Kerim’in 
manasını ve ruhunu anlamalarının sağlanması için 
çalışmalar yapmak.

b. Son dönem alimlerin ve özellikle HAFIZ 
ABDULLAH NAZIRLI’nın eserlerinin orijinal 
özelliklerinin ve te’lif haklarının korunarak 
günümüz Türkçesi ile incelenmesi-bestelenmesi-
yayımlanması,

c. İnsanlığın ruh ve beden sağlığının ve 
aile yapısının korunması, gençlerin kötü 
alışkanlıklardan korunması ve insanlığın 

sorunlarına çareler bulunması için, dini-milli-
edebi-sosyal-felsefi-tıbbi-iktisadi ilimlerin, sanat ve 
musikinin, araştırılması ve geliştirilmesine çalışmak,

d. Yoksulluğun, düşkünlüğün, fakirliğin, işsizliğin, 
mesleksizliğin vs. giderilmesi için gerekli çalışmaları 
yapmak.

e. Toplumumuzda yaşayan insanların arasındaki sevgi 
ve kardeşlik bağlarının geliştirilmesine çalışmak ve 
bunu sağlayabilecek nitelikte olan, toplumun örnek 
ve önder olarak kabul ettiği insanlarla sivil toplum 
kuruluşlarının arasında işbirliği ve dayanışmayı 
sağlamak / güçlendirmek, faaliyetleri ve çalışmaları 
yürütmektir. 

VAKFIMIZIN GAYESİ VE FAALİYETLERİ

HAN VAKFI6 Hafız Abdullah Nazırlı Vakfı

Şüphesiz Allah, 
kendisine karşı 
gelmekten 
sakınanlar ve 
iyilik yapanlarla 
beraberdir. 

Nahl: 16 / 128 

Vakfımızın Gayesi 



7

HANVAKFI.ORG.TR

a. Toplantı, konferans, panel, sempozyum, brifing, 
merasim, kermes, fuar, sergi, yarışma, dini ve milli 
günlerin kutlanması, dini ve milli şahsiyetlerin 
anılması, diploma, icazet, ödül, yardım, toplantı, 
gezi ve törenlerin yapılması,

b. Camii, kütüphane, Kur’an kursu, pansiyon, 
konferans salonları inşa etmek,

c. Özel eğitim ve rehabilitasyon okulları, kreş, 
anaokulu, kurs, dershane, ilköğretim, lise, meslek 
okulu, özel İmam-Hatip ve ilahiyat kolejleri, yüksek 
okul, enstitü, üniversite, uzaktan eğitim merkezi ve 
sistemleri, pansiyon, yurt kurmak ve işletmek,

d. Kimsesiz, hasta, yaşlı, düşkün, özürlü, 
uyuşturucu ve kumar müptelası olanlar için huzur 
evi, aşevi, sığınma evi, rehabilitasyon merkezi, 
teşhis-tedavi amaçlı seyyar ve sabit sağlık tesisleri 
kurmak ve işletmek,

e. Fakir öğrenci, kimsesiz, yaşlı, yoksul, hasta, 
düşkün, özürlü ve kimsesizlere ayni ve nakdi 
yardımlarda bulunmak, yardımları toplamak 
ve dağıtmak üzere organizasyonlar yapmak, 
yapılanlara katılmak ve bu amaçla fonlar 
oluşturmak,

f. İlim-araştırma-inceleme yayın ve danışma 
kurulu, jüri ve komisyonlar oluşturmak,

g. Dini-ilmi-milli-mesleki-ticari-teknik vs. süreli ve 
süresiz matbuat ve elektronik ortamda kitap, dergi, 
bülten, broşür yayımlamak üzere ajans, matbaa, 
bilgi, toplama, işleme, saklama ve servis etme 
merkezleri, sesli ve görüntülü yayıncılık işleri 
yapmak üzere müesseseler kurmak ve işletmek,

h. Turizm ve seyahat acentası kurmak ve işletmek,

i. Helal-Temiz-Organik gıda ilaç ve kozmetiklerin 
tüketimi ve kullanımı için; üretim ve laboratuvar 

tesisleri ile ulusal ve uluslararası 
akreditasyon kuralları doğrultusunda 
denetim ve belgelendirme sistemleri 
kurmak ve işletmek,

j. Ülkemizdeki mesleki yeterlilik standartlarının 
oluşturulması, ölçülmesi, geliştirmesi ve 
belgelendirilmesi faaliyetleri yapmak,

k. İstihdam ve girişimciliğin geliştirilmesi, 
mesleksizliğin önlenmesi, mesleki teknik bilgi ve 
becerilerin geliştirilmesi için her türlü resmi-özel 
eğitim, kurs, seminer, sınav, ölçme ve değerlendirme 
faaliyetleri yapmak.

l. Vakfın gayeleri ve faaliyetlerine uygun olarak 
çalışan resmi ve özel kurum / kuruluşlarla 
işbirliği yapmak ve desteklemek.

Vakfımızın Faaliyet Konuları

Kurullarımız

• Yönetim Kurulu
• Denetim Kurulu
• Kur'an Kursu Yönetim Kurulu
• STK ve Toplum İlişkileri Kurulu
• İlmi Araştırmalar Kurulu
• Hayır ve Sosyal İşler Kurulu
• İktisadi Faaliyetler Kurulu



Abdullah Nazırlı, 1920 yılında Elazığ’ın Hoş köyünde 
dünyaya geldi. Babası Diyarbakır’ın Hani ilçesinden 
İmam-zadeler’den Sufi Abdul Fettah Efendi’nin oğlu 
Hacı Ali Efendi, Annesi Elazığ’ın Hoş köyünden 
Çuvalcı-zadeler’den İbrahim Efendi’nin kızı Hatice 
Hanımdır.

Osmanlı padişahları tarafından, Babası tarafından 
dedelerine soy kütüğü nedeni ile çeşitli zamanlarda 
taltif ve himaye edilmelerini emreden beratlar 
verilmiştir. Bunlardan sadece on tanesi Hafız Abdullah 
Nazırlı tarafından koruma altına alınabilmiştir.

Eğitimi:

Babası Ali Efendi’den Kur’an-ı Kerim öğrenir ve 
hafızlığa başlar. 12 yaşında iken hafızlığını tamamlar 
ve babası tarafından Elazığ’a getirilir.

Elazığ’da çarşı imamı enişteleri merhum Hafız 
Mehmet Erçağ’dan tecvid, kıraat ve makam dersleri,
Amcası Müderris Hafız Muhammed Efendi’den 
Arapça, tefsir ve Şafii fıkhı ile Osmanlıca dersleri,
1942 yılında Abdullah Hoca, Malatya ve Sivas 
üzerinden Kayseri’ye trenle gelir ve İstanbul’un 
tanınmış Kurra hocalarından Hafız Aciz Mustafa 
Ragıp Efendi’nin talebesi Kayserili Hafız Mahmut 
Kuşculu’dan Kur’an-ı Kerim’in on kıraat üzere 
okunmasına yönelik aşere dersleri alır.
Kayseri Müftüsü Abdullah Develioğlu’ndan ta’lim, 
tashih-i huruf ile şiir ve edebiyat dersleri alır.

Kayseri’de iken askere çağrılır. 1943’lü yıllarda 
II. Dünya Savaşı sırasında askere gider ve on bir 
ay Bulgaristan sınırında, on üç ayda Çorlu Askeri 
Hastane’sinde vatanı görevini ifa eder.

Şiirinde bu konuda ki duygularını şöyle dile 
getirir;

Eşref-i Ümmet olanlar Hafız-ı Kur’an olur,
Hafız Kur’an olanın Hafızı; Kur’an olur,
Kim Kelamullah’ı ezber eylerse Allah için,
Hamisi Allah olur, o Nail-i İhsan olur. 
Hem okur hem okutursa Hak için Kur’an-ı kim?
Lutf-i Hak’la dü cihanda mazhar-i ğufran olur.
Sadrını her kim okutursa Hak için Kur’an ile
Kalbine hikmet dolar, aşk ile hayran olur…

Tezkere aldıktan sonra tekrar Kayseri’ye döner ve 
Kayseri’de tahsilini tamamlayarak diplomasını 1946 
yılında alır.

Görevleri:

1945-1955 yıllarında Malatya – Kangal ve Sivas’ta 
Müezzin-İmam-Hatip ve Kur’an Kursu öğreticiliği 
yaptıktan sonra 1955 Elazığ Müftülüğü’nün talebi 
üzerine Elazığ’a Kur’an kursu öğreticisi olarak, 
daha sonrada bu göreve ilaveten İhsaniye Camii 
İmam-Hatipliğine atanır ve burada 20 yıl süre ile bu 
görevleri yapar, hafız yetiştirir. 

1975 yılında emekli olur. Ancak fahri olarak 
hizmeti bırakmaz. Kubbeli Camii ile Harput Ulu 
Camii’nde vaaz verir. Bu arada da yine Diyanet 
Eğitim Merkezi ile Edibe Can Hafızlık Kız Kur’an 
Kursunda Kur’an-ı Kerim Kıraat ve Tecvid dersleri 
vermeye 2000 yılına kadar sürdürür. 90 yaşından 
itibaren kendi evinde hafızlığını tamamlayan kız 
öğrencilerine ders vermeye devam eder.

Bütün ömrünü Kur’an eğitim ve öğretimine 
hasreden hocamız, 30 yıl resmi ve 30 yıl fahri 
olarak hizmet etmiş, 1.000 civarında hafız 
yetiştirmiş ve 5.000 civarında insana Kur’an-ı 
Kerim’i öğretmiştir.

KURUCULARIMIZ

HAN VAKFI8 Hafız Abdullah Nazırlı Vakfı

Hafız Abdullah Nazırlı (1920 - ... )
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Bir gece gördüğü bir rüya üzerine uyanır ve 
şu Na’tı yazar;

Ey Resul-i mücteba sen Rahmeti Rahman mısın?
Ey Habib-i Kibriya sen Zübbe-i ihsan mısın?
Ey Hakikat Ma’ deni, ey dinü iman mahzeni,
Ey ilm ü irfan membaı sen mekteb’i irfan mısın?
Hak-i Payinle semavat cilvelendi aşk ile,
Sen Huzur-ı Rabbi İzzet de duran bir can mısın?
Bu ne devlettir; nazlı ümmetin olmuş senin,
Ben gibi mücrim olana sen şefaat-kan mısın?

İlmi ve Edebi Özelliği:

Bana bu dünyada okumak, okutmak, yazmak ve 
anlatmak çok sevdirildi diyen Hafız Abdullah Hoca, 
bütün bunlara son derece önem vermiş ve aynen 
uygulamıştır. Şu anda 99 cilde varan eseri “Osmanlıca 
El Yazısı ile” yazmıştır. Bu eserlerin listesi vakfımızın 
websitesinde bulunmaktadır.

Aruz ve hece vezni ile halk ve divan tarzında şiirler 
yazan Hafız Abdullah Nazırlı, şiirlerinin tamamında 
tasavvufi ve dini konuları işler. İçlerinde beşeri 
tarzda görünen şiirler varsa da derinlemesine 
incelendiğinde onların da ilahi tarzda olduğu anlaşılır. 
Şiirleri HAN VAKFI tarafından ‘’Divan-ı Nazlı’’ adı ile 
yayımlanmıştır.

Musiki ile de yakından ilgilidir. Ezanın makama uygun 
tarz da okunmasına önem verir. Bununla ilgili bir de 
arşiv oluşturmuştur. Bu arşivde kendisinin de okuduğu 
Kur’an-ı Kerim, ilahi ve kasidelerde yer almaktadır. 
Hafız Abdullah Efendi, güzel yazı yazmakta oldukça 
hüner sahibidir. Yazdığı levhalar kendi odasını 
süslemektedir. 

Tasarımı kendisine ait olan 30 adet HAT, 
vakfımız tarafından üstat hattatlara yazdırılarak 
çoğaltılmaktadır. 

O, Kur’an ehli bir Hoca, usta bir hattat, içli bir şair, 
irfan ehli bir yazar ve merhametli bir nasihatçi, şefkatli 
bir uyarıcıdır.

Kulları içinde 
Allah’tan ancak 
hakkıyla Alimler 
korkar.

Fatır: 28 



Öğrenimi:

1972-73 döneminde Elazığ İmam Hatip Okulu, 1979-80 
döneminde Hacettepe Üniversitesi İşletme Yönetimi 
Bölümü’nden mezun oldu. (1+4 yıl) Babası Hafız 
Abdullah Efendi’den Arapça-Fıkıh-Tefsir dersleri aldı. 
İngilizce - Arapça  bilmektedir.  

Kitap Çalışmaları:

Kapitalizm-Komünizm-İslam Ekonomik Sistemlerinin 
Mukayesesi / Kuveyt Dış Ticaret Mevzuatı (GAİB 
yayınları) / Dış Ticaret Rehberi (GAİB Yayınları) / 
Genel Yönetim Teknikleri (Şirket iç yayını) / Kurumsal 
Kültür (Şirket iç yayını) / Helal Gıda Üretimi, Yönetim 
ve Denetim Sistemi (Şirket iç yayını) / Girişimcilik, İş 
Fikri Geliştirme ve Yapılabilirlik Araştırması, İş Kurma 
ve Yönetme. (Şirket içi yayın) / Şehirlerin Kalkınması, 
Uygun Yatırım Alanları ve Belediye Hizmetleri.

Çalışma Hayatı:

Ankara ve İstanbul’da Diyanet İşleri Başkanlığı 
Murakıplık yaptı. Askerlik sonrası Başbakanlık Dış 
Ticaret Müsteşarlığı Güneydoğu Anadolu İhracatçı 
Birliklerinin kurulması, bölgede teşkilatlanması ve 
Genel Sekreterliği görevlerini yürüttü. 

Bilahare Dilek Dış Ticaret Ltd. (Apex Kariyer) şirketini 
kurarak; Yönetim Danışmanlığı -Yatırım ve Üretim 
Yönetimi - Uluslararası Kalite Standartları - Dış 
Ticaret - Fikri-Sınai-Haklar Vekilliği - Proje-Fizibilite-
Danışmanlık–Eğitim, Uygulama ve Denetleme 
çalışmaları yaptı.

KONFİRM uluslararası test ve belgelendirme 
şirketini kurarak; Alman GÜTE-ZERT 
belgelendirme kuruluşunun Türkiye temsilciliğini 
ve ISO-9001, ISO-14001, OHSAS-18001, ISO 45012-
17024 standartlarında yapacağı belgelendirme 
denetimlerinde Baş Tetikçiliğini yaptı. Yine bu 
şirketin ‘Dış Ticaret Gözetimi‘ faaliyetlerini 
sürdürdü.

TEPE AKADEMİ şirketini kurarak, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetkili olarak 
“İş Yeri Güvenliği ve  İş Yeri Hekimliği” eğitim 
kurumunu ve DİLEK O.S.G.B ORTAK SAĞLIK 
GÜVENLİK BİRİMİNİ kurdu.

Şehirlerin Kalkınması için Belediye hizmetleri, 
Şehircilik ve uygun yatırım alanları (Kamu ve 
özel sektör) konularında (Yaklaşık 20 kuruluşun 
kaynakları incelenerek ve 30 yıllık bilgi ve tecrübe 
birikimiyle sonuçları yorumlayarak) ciddi bilimsel 
çalışmalar yaptı. Bu çalışmayı mahalli kuruluşlarla 
paylaştı.

2014 yılında “Hafız Abdullah Nazırlı Vakfı”nı 
kurdu. Halen Mütevelli Kurulu Başkan Vekilliği ile 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdürmektedir.

KURUCULARIMIZ

HAN VAKFI10 Hafız Abdullah Nazırlı Vakfı

M. Vehbi Nazırlı
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İman edip, salih 
ameller işleyenler 
için Rahman 
(gönüllere) bir 
sevgi koyacaktır.

Meryem: 19 / 96



HAN VAKFI12 Hafız Abdullah Nazırlı Vakfı

2014 yılında inşaatı tamamlanan Kur’an Kursumuz; 
464 m2 alan üzerine, 4 kat kaloriferli, üçer kişilik 
odalarda banyo, okuma salonu, mescit, bilgisayar 
odası, konferans salonu, yemekhane ve diğer sosyal 
alanlardan müteşekkil olarak inşa edilen 80 kişilik 
yatılı öğrenci kapasitesinde bulunmaktadır.

2015-2016 yılında eğitim ve öğretime, İmam -Hatip 
Okulları’nda okuyarak hafızlık yapan 50 yatılı öğrenci 
ile faaliyetine başlamıştır.

Hafızlarımızın;

Kur’an-ı Kerim’i anlayan, anladığı ile düşünebilen, 
amel edebilen ve fikir üretebilen,

• İslam, vatan, millet, aile ve kardeşlik şuurunda olan,
• Metanet, kararlılık, çalışkanlık, gayret, sabır ve 
tevekkül özellikleri ile donatılmış,
• Yüksek ahlaklı, örnek insanlar olarak; 

Mühendisler – doktorlar – hukukçular – sosyologlar – 
bürokratlar – iş adamları olabilmeleri için madden ve 
manen yetişmelerini sağlamak hedefimizdir.

TAMAMLANAN PROJELERİMİZ
KUR’AN KURSU 

Hadis-i Şerif: 
Osman b. 
Affan (r.a) Hz. 
Peygamber 
(s.a.v)’in “Sizin 
en hayırlınız 
Kur’anı öğrenen 
ve öğreteninizdir.’’ 
buyurduğunu 
rivayet etmiştir.
Müsned, Buhari, 
Ebu Davud, Tirmizi, 
İbn-i Mace
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Tasarımları Hafız Abdullah Nazırlı’ya ait olan 30 adet 
hat, muhtelif hat üstatları tarafından çoğaltılmıştır.

TAMAMLANAN PROJELERİMİZ
HATLAR

Öyleyse, hayırlı 
hayırlı işlerde 
birbirinizle 
yarışın. Hepinizin 
dönüşü Allah’adır.

Maide: 5 / 48 



Vakfımızın gelecek yıllarda yapacağı 
faaliyetleri belirlemek ve planlamak amacı 
ile; yönetim ve denetim kurullarımız ile 
akademisyen, iş adamı ve bürokratların 
katılımı ile yapılan 1. İstişare Toplantısı 
Vakıf merkezimizin konferans salonunda 
gerçekleştirildi. 

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda 
faaliyetlerimizin yönetimi için konularına göre 
aşağıda belirtilen kurullar oluşturuldu.

TAMAMLANAN PROJELERİMİZ
1. İSTİŞARE TOPLANTISI

15
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TAMAMLANAN PROJELERİMİZ
HAN VAKFI YAYINLARI

Kim bir iyilik 
yaptığında 
seviniyor, kötülük 
yaptığında 
üzülüyorsa o 
mümindir. 

Ahmet b. Hambel, 
Müsned, IV.399

Hafız Abdullah Nazırlı tarafından Osmanlıca el yazısı 
ile yazılan 99 adet eser tercümesi ile birlikte “Tıpkı 
Basımı” yapılıp vakfımız tarafından yayınlanarak 
camiamıza takdim edilecektir. Bu kitaplardan ilk 
olarak yayınlanan “Divan-ı Nazlı” aruz ve serbest 
vezinle yazılmış şiirlerden müteşekkildir. Devamında 
“Hafızlara Nasihatlerim’’ kitabının da hazırlıklar 
devam etmektedir. 

Ayrıca, vakfımızın helal belgelendirme faaliyetleri 
kapsamında Yönetim Kurulu Başkanımız tarafından 
2017 yılında kaleme alınan kitap ise, İslam İşbirliği 
tarafından belirlenen helal belgelendirme standartları 
ve buna dayanarak Vakfımız tarafından hazırlanan 
Helal Gıda Rehberi ve Belgelendirme Sistemi’ni 
anlatan bu güne kadar yazılan ilk kitap olma özelliği 
taşımaktadır.



Vakfımızın Başkanı M. Vehbi Nazırlı 
tarafından organize edilen ve çekimleri 2014 
yılında TRT tarafından Elazığ, Malatya, Sivas, 
Kayseri, Kangal, Ankara ve İstanbul’da yapılan 
Kur’ra Hafız Abdullah Nazırlı Belgeseli TRT 
ve DİYANET TV kanallarında yayımlandı. 
Büyük ilgi gören belgesel izleyicilerden gelen 
yoğun talep üzerine TRT ve DİYANET TV 
ve Elazığ mahalli TV’ler de zaman zaman 
gösterilmektedir.

TAMAMLANAN PROJELERİMİZ
BELGESELLER

17

HANVAKFI.ORG.TR

 “BİR ÖMÜR DEDİĞİN” BELGESELİ
Hafız Abdullah Nazırlı

QR Kodu akıllı 
telefonlarınızdan
okutarak belgeselleri 
izleyebilirsiniz.

TRT BELGESELİ
Hafız Abdullah Nazırlı
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Birincisi 2016 yılında tamamlanan İlahi Aşkın Sesi 
Milletlerarası Beste Yarışması Hafız Abdullah Nazırlı 
tarafından kaleme alınan ve ‘’Divan-ı Nazlı’’ isimli 
kitapta toplanan şiirler/ güfteler konu edilerek 
yapılmıştır.

Türkiye, Makedonya, Kanada, Irak ve Azerbeycan’dan 
katılan toplam 227 bestekarın eserleri arasından 
Değerlendirme Kurulu tarafından titiz bir 
değerlendirme sonucunda kazanan eserler 
belirlenmiştir. Kazanan eser sahiplerine toplamda 
55.000 TL ödül verilmiştir.

Kazanan eserler; Konya, Ankara, İstanbul, Üsküp
(Makedonya) ve Elazığ’da düzenlenen konserlerde 
“Konya Tasavvuf Korosu Topluluğu’’ sanatçıları 
tarafından seslendirilmiştir.

Kurumsal altyapısı kurulan yarışma inşallah gelecek 
yıllarda yapılarak geleneksel hale getirilecektir.

TAMAMLANAN PROJELERİMİZ
İLAHİ AŞKIN SESİ MİLLETLERARASI 
BESTE YARIŞMASI

İLAHİ AŞKIN SESİ
KONSERLERİ

İ L A H İ  A Ş K I N  S E S İ  M İ L L E T L E R A R A S I  B E S T E  Y A R I Ş M A S I

@ilahiaskinsesi www.ilahiaskinsesi.com

İLAHİ AŞKIN SESİ MİLLETLERARASI BESTE YARIŞMASI

NİHAİ PUAN LİSTESİ

7 KASIM 2016, PAZARTESİ

Ödüller İlahi Aşkın Sesi Beste Yarışması Elazığ Konseri’nde verilecektir.

Konser tarihi için web sitemizi takip etmeye devam ediniz. 

Ödül listesinde bulunmayan ancak taahhütname gönderen yarışmacılar için 

“Katılım Belgesi” düzenlenecektir. Yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkürlerimizi sunarız.

DERECESİ
ADI SOYADI

E. RUMUZU DİVAN-I NAZLI GÜFTE

Birincilik Ödülü HASAN ESEN
NİSAN

"Yine Gönlüm Perişan Oldu" (Sf. 262)

İkincilik Ödülü YUSUF YILMAZ
KATRE86

"Heman De Allah Allah" (Sf. 70)

Üçüncülük Ödülü TEVFİK SOYATA
HATİM

"Hamd ve Sena Eylerim Rabbime Bi Aded" (Sf. 48)

Mansiyon
ŞENTÜRK DEVECİ

NEZÎR
"Rasul-ü Mücteba Efendimiz" (Sf. 294)

Jüri Özel Ödülü SÜLEYMAN YARDIM
BEREFŞAN

"Rasul-ü Mücteba Efendimiz" (Sf. 294)

Teşvik Ödülü
YEŞİM ÇAĞLAYAN

MELEĞİM
"Sen Resulullâhsın" (Sf. 306)

Teşvik Ödülü
ALPER AKARYILDIZ

HİSÂR
"Sebeb-i Telif" (Sf. 50)

Teşvik Ödülü
MEHMET KEMİKSİZ

KEMAL
"Bana Kur’ân Yeter" (Sf. 440)

Teşvik Ödülü
SALİH BERKMEN

DURRU
"Hamd ve Sena Eylerim Rabbime Bi Aded" (Sf. 48)

Teşvik Ödülü
OSMAN KIRLIKÇI

GONCA
"Sebeb-i Telif" (Sf. 50)

Teşvik Ödülü
SEMİH ÖZDEMİR

HİCÂZ
"Yine Gönlüm Perişandır" (Sf. 278)

Teşvik Ödülü
KAŞİF DEMİRÖZ

RÂNÂM
"Bulamadım Bulamadım" (Sf. 558)

Teşvik Ödülü
TOLGA SARAÇOĞLU

AHENK
"Estağfi rullah" (Sf. 474)

Teşvik Ödülü
İSMAİL İLKER CANSEVDİ ZEYBİL 16

"Ehl-i Cinan Ehl-i Nîrân Bellidir" (Sf. 486)

• KONYA Konseri

• ANKARA Konseri

• İSTANBUL Konseri

• ÜSKÜP Konseri (Makedonya)



İyilik ederseniz 
kendinize iyilik 
etmiş olursunuz, 
kötülük 
yaparsanız yine 
kendinize yapmış 
olursunuz.

İsra: 17 / 7
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Helal Belgelendirmenin Gerekliliği

• Güvenilir olmayan gıdalar “Helal” olarak kabul 
edilemeyeceğinden, gıdanın güvenirliliğini sağlamak 
ve iddiaların kanıtlanabilmesi için üretim sürelerinin 
geriye doğru izlenebildiği “Helal Üretim-Hizmet 
-Yönetim Sisteminin” kurulmuş ve işletilmiş olması 
gerekmektedir.

• Pek çok ürünün üretiliş şekli, yöntemi, muhafazası, 
insan sağlığına etkisi vs. pek çok hususlar açıkça 
bilinmediğinden HELAL ve HARAM olması ancak 
bilimsel olarak inceleme, test, analiz yapılması 
sonucunda belirlenebilir.

• Ürün-Hizmet veya Yönetim Sistemleri’nin “Helal/
Haram Rehberi” ve “Denetim ve Belgelendirme 

TAMAMLANAN PROJELERİMİZ
HELAL BELGELENDİRME SİSTEMİ

Prosedürüne” göre denetlenmesi sonrasında “Helal 
Belgesi” verilmesi ile müslüman tüketicilerin 
gönül rahatlığı ile belge kapsamındaki ürünleri 
tüketebilmesi amaçlanmaktadır.

• Han Vakfı “Helal Belgelendirme Sistemi” 
sayesinde üreticiler ürettikleri ürünün, hizmet 
sunanlar sundukları hizmetin “HELAL” olup 
olmadığına dair her türlü karışıklık ve anlaşmazlığı 
önleyebilmektedirler.

Helal Belgelerinin Veriliş Amacı

Han Vakfı tarafından yapılan denetimler sonrasında 
verilen helel belgeleri; aşağıda yazılı bulunan temel 
gıdaların ve bunlardan elde edilen ürünlerin, gıda 
zincirindeki girdilerin satın alınması, hazırlanması, 
işlenmesi, ayrılması, belirlenmesi, paketlenmesi, 
etiketlenmesi, işaretlenmesi, kontrol edilmesi, 
taşınması, dağıtılması, saklanması ve pazara 
sunulması dahil tüm aşamalarında İslami kurallara 
bağlı temel koşulların uygulanıp uygulanmadığının 
belirlenmesi amacı ile verilmektedir.

Han Vakfı Helal Belgelendirme kurallarında 
yer alan tüm hükümler genel özellikte olup, 
gıda zincirinin boyutu ve karmaşıklığından 
bağımsız olarak tüm işletmelerde uygulanabilir 
özelliktedirler. Gıda zincirinin bir ya da daha fazla 
aşamasında yer alan tüm işletmeler için geçerli 
hükümler içerir.

Helal 
Belgelerin 
Çeşitleri

1. Kuruluş/Firma Yeterlilik Belgesi
2. Helal Ürün Belgesi
3. Helal Hizmet Belgesi
4. Üretim ve Hizmet Personeli Yeterlilik Belgesi
5. Helal Ticaret Malı Uygunluk Belgesi
6. Helal Kesim Belgesi
7. Dış Ticaret Gözetim Raporu

Kuruluş/Firma Yeterlilik Belgesi

İş bu belgen n geçerl l k süres ; Han Vakfı Denet m ve Belgelend rme Şartları’na ve SMIIC-I standardının gerekl l kler ne

uyulması şartıyla TEMDİD ed lerek uzatılır. Aks  takt rde ade ed lmel d r. Belgen n geçerl l ğ  www.hanvak .org.tr

let ş m adres nden doğrulanab l r.

BELGE NO:DENETİM RAPORU NO:LABORATUVAR RAPORU NO:VERİLİŞ TARİHİ:GEÇERLİLİK TARİHİ:

022
022

022
05.04.201705.04.2018

adres nde; üret m n  yapmakta / sunmakta olduğu ürün / h zmet’ n gerçekleşt r lmes  süreçler , Han Vakfı Denet m

Ek b  tarafından “R sk anal z  ve kr t k noktaların kontrolü prens pler ne” göre denetlenm ş ve alınan numuneler n

laboratuvar tahl l  yapılarak, slam  esaslara göre ve OIC/SMIIC 1:2011 helal / haram standardına uygun üret m

yapıldığı / h zmetler n gerçekleşt r ld ğ  tesp t ed lm şt r. İslam  esaslara uygun ürünün üret m n n / h zmet

sunumunun sürekl l ğ  Uluslararası Denet m Standartları’na göre denetlenerek sağlanacaktır.

Helal Belges
 

HALK EKMEK VE UN FABRiKALARI A.Ş.

Te’lif hakkı Han Vakfı’na aittir. İzinsiz oğaltılamaz ve kopyalanamaz.

Han Vakfı Helal Belgelendirme Üst Kurulu

ANADOLU BULVARI NO: 13 YENiMAHALLE / ANKARA

ÜRÜN / HİZMET

TRT HABER, HELAL ÜRÜN SERTİFİKASI
M. Vehbi Nazırlı

QR Kodu akıllı 
telefonlarınızdan
okutarak haberi 
izleyebilirsiniz.



Ey İman edenler! 
Size verdiğimiz 
rızıkların temiz 
olanlarından 
yiyin ve Allah’a 
şükredin...

Bakara: 2 / 172 
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Planladığımız Külliye dahilinde;
a. Cuma Camii,
b. Hafızlık Yatılı Kur’an Kursu,
c. İmam-Hatip Okulu,
d. Kültür Merkezi (Konferans, seminer, eğitim salonu, 
aile yaşam merkezi vs.)

bulunan külliye projemiz için Devlet Erkanı 
ile mutabakat sağlandıktan sonra çalışmalara 
başlanacaktır.

Sosyal hizmet uzmanı, hukukçu, din görevlisi 
ve muhtar’dan teşekkül eden Yönetim Kurulu 
tarafından yönetilen; 

• Sosyal yardımların mahalle içinden toplandığı 
ve dağıtıldığı, gerektiğinde mahalle evleri arasında 
yardımlaşmaların yapıldığı, yardımların Elazığ 
dışına gitmediği,
• Sosyal faaliyetlerin mahalle içerisinde organize 
edileceği,
• Dini ve Milli değerlerimizin, meslek edinme 
ve mesleki gelişim, girişimcilik ve iş kurma, 
kişisel gelişim vs. konularda eğitim, seminer ve 
konferansların yapıldığı,
• Mahalle ile ilgili problemlerin; öncelikle 
mahallede, gerekirse Valilik, Belediye veya 
Hükümet nezdinde çözülmesi için çalışmaların 
yapıldığı,
• Mahallede ikamet edenler arasında kaynaşma 
ve yardımlaşmanın geliştirildiği ve ihtilafl arın 
çözülmesi için arabuluculuk çalışmalarının 
yapıldığı,

projemiz Valimizin mutabakatı sağlandıktan sonra 
hayata geçirilecektir.

PLANLADIĞIMIZ PROJELER
ŞEHİTLER KÜLLİYESİ MAHALLE EVLERİ 



Hafız Abdullah Nazırlı tarafından “El Yazması 
Osmanlıca” olarak yazılan 99 adet eser orijinaline 
uygun olarak tıpkı-basım ile Osmanlıca-Türkçe HAN 
Vakfı tarafından yayınlanacaktır. Öncelikle tercüme ve 
ajans çalışması yapılacak olan kitaplar şunlardır:

1. Hafızlara Nasihatlar ve İslam Tarihinde Hafızlık,
2. Müessir Dualar,
3. Hatıralarım,
4. Sekiz Cennet, Yedi Cehennem,
5. Nefsime Nasihatlarım,
6. Mezhepler, Tarikatler ve Rüyaname,
7. Mükellefin İlmihali,
8. İlahi aşkın Sesi Beste Yarışmasına başvurulan 
eserlerden seçtiklerimizin nota kitapçığı ve ilahi CD’si
9. Hafız Abdullah Nazırlı’nın hayatı “Çizgi Romanı ve 
Çizgi Filmi”

yukarıdaki kitapların yayınlanması için gerekli 
BÜTÇE’yi temin etmek isteyen hayır severlerimizin 
“isimleri veya doğum, vefat, düğün hatırası için 
basılmıştır” gibi ifadeler kitabın ilk sayfasına 
yazılacaktır.

NEŞRİYAT

Muhtelif şehirlerde yaşayan “Kanaat Önderleri” ve 
STK’lar arasında selamlaşmayı, tanışmayı, diyaloğu 
ve işbirliğini sağlamak amacı ile seyahat ve gerekli 
çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır.

Dünyada gittikçe rağbet gören “Helal Belge”li 
ürünlerin çoğalması üretici firmalara ve üretimin 
yapıldığı şehirlere avantaj sağlamaktadır.

Bu projenin gayesi Anadolu şehirlerinde gıda 
üretimi yapan üreticilere destek olmak ve 
“Helal Marka”lı ürünlerin çoğalmasına zemin 
hazırlamaktır.

• Helal Belgeli ürünlerin tanıtıldığı,
• Yerli ve yabancı bilim adamlarının katıldığı, 
bildirilerin sunulduğu, tartışıldığı, konferansların 
verildiği,
• Helal üretim için gerekli iş gücünün yetiştirilmesi 
amacı ile üretim yöntemleri ve Helal belgelendirme 
konulu eğitimlerin yapıldığı,

kongre düzenlenerek çalışmalar yapılmaktadır.

Mesleki olarak yetişmiş gençlerin istihdamı 
için Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile Meslek 
Lisesi kurulması hedefl enmektedir.

SELAMI YAYMA, BARIŞ VE 
KARDEŞLİK PROJESİ

HELAL VE SAĞLIKLI
GIDA ŞEHİRLERİ

MESLEK LİSESİ
KURULMASI
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Kısaca bahsettiğimiz projelere;

• Fiili anlamda çalışarak,
• Değerli fikirleriyle bize yol göstererek,
• Projenin tamamını veya bir kısmını finanse ederek 
ve/veya gayrımenkul tahsis ederek Vakfımızın 
projelerine destek olmak isteyen,
• Kendi projelerini vakfımız ile birlikte 
gerçekleştirmeyi arzu eden hayırseverlerimizin,

 www.hanvakfi.org.tr 

adresinde bulunan
 
 “Vakıf Üyelik Başvuru Formu”nu 

doldurup sisteme yüklemeleri veya 

 bilgi@hanvakfi.org.tr 

e-posta adresimize mesaj göndererek ya da 

 0532 245 89 52 

no’lu telefon ile irtibat kurabilirler. 



Katalogta bulunan yazılı metinlerin te’lif hakkı Han Vakfı’na aittir. 
İzinsiz çoğaltılamaz ve kopyalanamaz.



WWW.HANVAKFI.ORG.TR

bilgi@hanvakfi.org.tr




