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Sevgili Kestanepazarı Gönüllüleri:

Yüce Allah’ın rahmet, mağfiret ve 
bereketinin yoğun olduğu, kalplerimizin 
ve gönüllerimizin manevi hasat ayı olan 
mübarek Ramazan ayına kavuşmanın 
sevincini, idrakinin huzurunu ve 
mutluluğunu yaşarken, büyük bir sevinç 
ve heyecanla derginizin Ramazan sayısını 
sizlere takdim ediyoruz. 
Kurumlarımız, her zaman olduğu gibi Kur’an 
ve İslam’a hizmet yolunda eğitime aralıksız 
devam etmektedir.
Cenab-ı Hakka şükürler olsun ki, bizleri 
mübarek Ramazana, kulluk borcunu en iyi 
şekilde göstereceğimiz oruca ve şükrümüzü 
ifade eden teravih namazına bu yıl da 
kavuşturmuş bulunuyor. 12 Nisan Pazartesi 
günü kılacağımız teravih namazının 
ardından 13 Nisan Salı günü tutacağımız 
ilk oruç ile bu mübarek aya girmiş olacağız. 
Onbir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı, 
herkese iyilik ve güzellik, huzur ve mutluluk 
katmak üzere geliyor. Yüce Rabbe kulluk 
yapan insanların gerek yaratanına gerekse 
yaratılanlara karşı görev ve sorumluluklarını 
en iyi şekilde yerine getirmesi gereken 
ay olarak geliyor. Aynı zamanda yıl 
içerisinde kimi zaman unutulan vazife ve 
sorumlulukları bir kez daha hatırlatma ayı 
olarak geliyor.
Bu vesile ile rahmet, bereket ve mağfiret ayı 
olan Ramazan-ı Şerifinizi tebrik eder, tüm 
İslam Âlemi için hayırlara vesile olmasını 
temenni ederim. 
Hiç şüphesiz Ramazan Ayı, Kur’an-ı Kerim’in 
inmeye başladığı, oruç ibadetinin yerine 
getirildiği, içinde bin aydan daha hayırlı 
olan Kadir Gecesi’nin bulunduğu sabır 
ve rahmet ayı olduğu gibi aynı zamanda 
açların doyurulduğu, ihtiyaç sahiplerinin 
giydirildiği, düşenlerin kaldırıldığı, 
yoksulların himaye edildiği, dul ve yetimlere 
kol kanat gerildiği, bireysel ve toplumsal 
bazda nice güzelliklerin yaşandığı, bir sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma ayıdır.
Bu nedenle özellikle, manevi iklimin zirveye 
ulaştığı Ramazan ayında bol bol istiğfar 
etmek, namaz kılmak, Kur’ân-ı Kerim 
okumak ve dua etmek en uygun davranışlar 
olarak zikredilir. Diğer yandan gündüzü 

oruçlu geçirmek, hakkı bulunan kimselerle 
helalleşmek, yoksulları gözetmek, hayır, 
hasenat yapmak da bu günlerin en güzel ihya 
şekillerindendir. 
Yüce Rabbim yaptığınız ve yapacağınız 
ibadetleri, yardımları, zekat, fitre, fidyeleri ve 
sadaka-i cariyeleri dergah-ı izzetinde makbul 
buyursun. Allah kabul etsin, birliğimizi daim 
eylesin, inşallah…
Muhterem Gönül Dostları,
Kestanepazarı Kur’an Kursları’mızda 
hafız adaylarımızla yeniden buluşmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. 
Türkiye’nin resmi olarak en köklü ve 
kesintisiz hafızlık eğitimi veren yegane 
kurumu olan Kestanepazarı’nda 2020-2021 
Eğitim Öğretim Yılı’nın 2. Dönemi başladı.
Koronavirüs’e karşı gerekli tüm tedbirler 
alınarak tekrar yüzyüze eğitime dönülmesi 
ile birlikte bir süredir sessiz kalan 
Kur’an Kursu dersliklerimiz, genç hafız 
adaylarının Kur’an-ı Kerim okuma sesleri ile 
şenlenmiştir.
Bu vesile tüm hocalarımıza ve 
öğrencilerimize 2020-2021 Eğitim Öğretim 
Yılı’nın 2. Döneminde başarılar diliyorum.
İzmir Karabağlar Müftülüğü Kestanepazarı 
Hatay Kur’an Kursu’nda eğitim gören İmam 
Hatip Ortaokulu öğrencilerimiz, Gara’da 
PKK Terör Örgütü tarafından şehit edilen 
13 vatandaşımızın ruhu için bağışladıkları 
Hatmi Şeriflerin duasını yaptı. Hatmi Şerif 

duasına Karabağlar Kaymakamı Cemil 
Özgür Öneği, İzmir İl Müftü Yardımcısı 
Rahmi Yiğit ve Karabağlar Müftüsü Fahri 
Tüfekçioğlu da katıldı.
Bizim çocuklarımız gülsün diye kendi 
çocuklarını yetim bırakmayı göze alan tüm 
şehitlerimizin mekânının cennet olmasını 
Yüce Rabbimiz’den niyaz ederken;
Tüm şehitlerimize Yüce Allahtan rahmet ve 
şehit yakınlarına ise sabır diliyorum. 
Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği 
olarak, siz değerli gönüllülerimizin de desteği 
ile vatanına, milletine bağlı, Kur’an ve İslam 
yolundan ayrılmayan, Allah ve Peygamber 
sevgisiyle dolu nesiller yetiştirmeye, 
ülkemize, milletimize ve tüm İslam Alemi’ne 
hizmet etmeye devam ediyoruz.
Ayrıca, Kestanepazarı Ailesi olarak yapımız 
içerisinde idare, öğretmen, veli ve öğrenci 
koordinasyonunu en güzel şekilde tesis 
ederek evlatlarımızın başarılı bir şekilde 
eğitim ve öğretim sürecini gerçekleştirmesi 
için hep beraber gayret göstermeye devam 
edeceğiz.
Başta Kuran Eğitimi olmak üzere tüm bu 
faaliyetlerimiz siz hayırsever kardeşlerimizin 
himmet ve destekleri ile olmaktadır. Gerek 
Ramazanda ve gerekse de sair aylarda 
ihtiyacımız olan her türlü ayni ve nakdi ( 
zekat/fitre/fidye vb. ) yardımlarınıza talibiz.
Bu duygu ve düşüncelerle başta sevgili 
öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak 
üzere, tüm eğitimcilerimizi çalışmalarından 
dolayı kutluyor ve teşekkür ediyorum. 
Başarılarımız daim olsun. Allah yardımcımız 
olsun. 
Başı rahmet, ortası merhamet ve sonu ise 
cehennemden azad olan mübarek Ramazan 
Ayı’nın hürmetine ülkemizi, milletimizi 
ve tüm İslam âlemini her türlü salgın 
hastalıklardan, musibetlerden muhafaza 
eylemesini ve Mübarek Ramazan Ayı’nın 
insanlığın kurtuluşuna sebep olmasını Yüce 
Mevlâ’dan diliyor, ülkemize, milletimize ve 
tüm İslam Âlemi’ne hayırlar getirmesini 
temenni ediyorum.

Yeni sayılarda buluşmak ümidiyle sağlıcakla 
kalın … Dua ile…

Cüneyd Dayhan  Kestanepazarı Yönetim Kurulu 
Adına Cüneyd Dayhan
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Kestanepazarı Öğrenci 
Yetiştirme Derneği’nin 
İzmir Hatay’daki Eğitim 

Kampüsü’nü ziyaret eden İzmir Valisi 
Yavuz Selim Köşger, Derneğimizin 
Kur’an Kursları ile İmam Hatip 
Liseleri’ne verdiği desteklerden ötürü 
yönetim kurulu üyelerini tebrik etti. 
Hafız öğrenciler ile birlikte öğlen 
yemeği yiyen Vali Köşger, öğrencilere 
yeni eğitim öğretim sezonunda 
başarılar diledi. 

Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme 
Derneği Eğitim Kampüsü’nü ziyaret 
eden Vali Köşger’i kampüs girişinde 
Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme 
Derneği Başkanı Cüneyd Dayhan, 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Karabağlar 
Müftülüğü Kestanepazarı Hatay 
Kur’an Kursu Müdürü Şaban 
Küçük, Özel Kestanepazarı Hatay 

VALİ KÖŞGER 
KESTANEPAZARI’NI ZİYARET ETTİ
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Ortaöğrenim Erkek Öğrenci Yurdu 
Müdürü Zübeyir Kuyubaşı ve hafız 
öğrenciler karşıladı. 

DERNEK VE VAKIF FAALİYETLERİ 
HAKKINDA BİLGİ ALDI 
Karşılama sonrası idari binadaki 
toplantı odasına geçildi. Kestanepazarı 
Yönetim Kurulları Başkanı Cüneyd 
Dayhan, Vali Köşger’e burada 
Kestanepazarı’nın tarihi ile dernek ve 
vakıflarımızın hizmetleri hakkında 
detaylı bir sunum gerçekleştirdi.
Sunumun ardından Başkan 
Dayhan ile Kurs Müdürü Küçük, 
Kestanepazarı’nda Örgün Eğitimle 
Hafızlık ve Klasik Hafızlık Eğitimleri 
hakkında da detaylı bilgi verdi.

HAFIZ ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE 
YEMEK YEDİ NAMAZ KILDI
Toplantı sonrası, maske-mesafe 

ve hijyen kurallarına uyarak 
Kestanepazarı Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile birlikte kampüs içerisinde 
yer alan yemekhaneye geçen Vali 
Köşger, burada hafız öğrenciler ile 
birlikte yemek yedi. Ardından yine 
kampüs içerisinde yer alan Tanınmış 
Mescidi’ne geçen Vali Köşger, bir süre 
burada öğrenciler ile sohbet ettikten 
sonra hep birliket öğle namazını kıldı.

KESTANEPAZARI AİLESİNE 
TEŞEKKÜR ETTİ
Vali Köşger, sahip olduğu dernek 
ve vakıflar ile Kur’an Kursları’na 
ve İmam Hatip Liseleri’ne yapmış 
olduğu yardımlardan dolayı tüm 
Kestanepazarı Ailesi’ne teşekkür etti. 
Kestanepazarı Yönetim Kurulları’nı 
ve Kur’an Kursu’nu yapmış oldukları 
başarılı çalışmalardan dolayı tebrik etti.
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Kestanepazarı Kur’an 
Kursları’mızda hafız 
adaylarımızla yeniden 

buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Koronavirüs’e karşı gerekli tüm 
tedbirleri alarak başladığımız 2020-
2021 Eğitim Öğretim yılının 2. 
Döneminde sabah erken saatte gelen 
öğrencilerimiz ilk derslerine girerek 

hocalarına ezberlerini vermeye 
başladı.
Türkiye’nin resmi olarak en köklü 
ve kesintisiz hafızlık eğitimi veren 
tek kurumu olan Kestanepazarı’nda 
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. 
Dönemi başladı. Gerekli tedbirler 
alınarak tekrar yüzyüze eğitime 
dönülmesi ile birlikte bir süredir 

sessiz kalan Karabağlar Müftülüğü 
Kestanepazarı Hatay Kur’an Kursu 
derslikleri, genç hafız adaylarının 
Kur’an-ı Kerim okuma sesleri ile 
şenlendi.

GEREKLİ TÜM ÖNLEMLER ALINDI
Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyeleri 
ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 

Hafız Adaylarımıza 
Kavuştuk
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yayınladığı yönerge doğrultusunda 
kampüs alanında tüm gerekli 
önlemleri alarak yeni eğitim 
öğretim dönemine başladıklarını 
dile getiren Karabağlar Müftülüğü 
Kestanepazarı Hatay Kur’an Kursu 
Müdürü Şaban Küçük, “Tüm 
öğrencilerimiz genel sağlık taraması 
ardından ateşleri ölçülerek, kontrollü 
bir şekilde kursumuza kabul edildi. 
Öğrencilerimizin yanlarında 
getirdikleri valizleri ve kişisel eşyaları 
da dezenfekte edilerek kampüs 
alanına kabul edildi” dedi.

TÜM KURS VE YURT BİNALARI 
DEZENFEKTE EDİLDİ
Ülke olarak çok zorlu zamanlardan 
geçtiğimizi dile getiren Kestanepazarı 
Öğrenci Yetiştirme Derneği Başkanı 
Cüneyd Dayhan, bu zorlu süreçte 
gösterdikleri metanet ve fedakârca 
çalışmalarından dolayı tüm hocaları 
ve personeli tebrik ettiğini belirtti. 
Ailelerinin yüce kitabımız Kur’an-ı 
Kerim’i öğrenmeleri ve hıfzetmeleri 
için kurslarımıza getirdikleri 
öğrencilerin ümmetin en kıymetli 
emanetleri olduğunu da dile getiren 
Başkan Dayhan, “Bu yavrularımızın 

sağlığı için gereken her türlü tedbir 
alınmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından 
önerilen dezenfektanlar ve yöntemler 
ile tüm kurs ve yurt binalarındaki 
bina iç duvarları, kapı ve pencere 
kolları, pencere kenarları, lavabolar, 
armatürler ve ortak kullanım alanları 
hijyenik hale getirildi. Aldığımız 
tüm tedbirler sayesinde Allah’ın 
izni ile başarılı bir eğitim öğretim 
yılı geçireceğimize inanıyorum. 
Yavrularımızın eğitimi için bizlere 
her konuda maddi manevi destek 
olan tüm Kestanepazarı Ailesine 
teşekkür ederim” şeklinde konuştu.



KESTANEPAZARI HABER BÜLTENİ  l Sayı: 20 / Aralık 2020 - Mart 202110

İzmir Aliağa Müftüsü Süleyman 
Demiryürek Kestanepazarı 
Öğrenci Yetiştirme Derneğimizin 
İzmir Hatay’da bulunan Eğitim 
Kampüsü’nü ziyaret etti. 
Kestanepazarı Eğitim Kampüsü’müzü 
ziyaret eden Müftü Demiryürek, 
hafızlık ve Kur’an-ı Kerim eğitimi 
hakkında detaylı bilgi aldı. 
Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme 
Derneği ile Millî Kültür ve Ahlaka 
Hizmet Vakfı tarafından hamiliği 
yapılan İzmir Anadolu İmam Hatip 
Lisesi ile Hisar Anadolu İmam Hatip 

Ortaokulu ve Lisesi Fen ve Sosyal 
Bilimler Proje Okulu hakkında 
da bilgi alan Müftü Demiryürek, 
yine vakfımız tarafından himaye 
edilen Özel Kestanepazarı Hatay 
Ortaöğrenim Erkek Öğrenci 
Yurdu’nu da ziyaret etti.

AHŞAP İŞLEME VE ROBOTİK 
KODLAMA ATÖLYELERİNİ GEZDİ
Kur’an Kursu ek hizmet binasındaki 
Atölyeleri de yerinde inceleyen Müftü 
Demiryürek, Kur’an-ı Kerim eğitimi 
alan ve hafızlık yapan öğrencilerin 

bu tür bilimsel, kültürel, sanatsal 
eğitimlerden de geçmelerinin önemine 
değindi. Öğrencilerin geleceğe tam 
donanımlı olarak yetişmeleri için bu 
tür eğitimlerin çok önemli olduğunun 
belirten Müftü Demiryürek, “Ayrıca 
bu tür faaliyetler hem Kur’an eğitimini 
hem de okullarındaki akademik 
başarıyı artırır. Yapılan çalışmalardan 
dolayı Kestanepazarı Öğrenci 
Yetiştirme Derneği ile Millî Kültür 
ve Ahlaka Hizmet Vakfı Yönetim 
Kurullarını ve siz değerli çalışanlarını 
tebrik ederim” dedi.

Karabağlar Millî Eğitim Müdürlüğü Özel 
Kestanepazarı Hatay Ortaöğrenim Erkek 
Öğrenci Yurdu Öğrenci Temsilcileri Mikail 
Bayındır ve Ömer Arslan Kestanepazarı 
Öğrenci Yetiştirme Derneği Başkanı Cüneyd 
Dayhan’ı makamında ziyaret etti.
Öğrenci temsilcileri pandemi sürecinde 
eğitim ve yurt hayatıyla ilgili fikirlerini başkan 
Dayhan’la paylaştı. 
Yurtta yapılan dezenfekte ve hijyen çalışmları 
başta olmak üzere öğrencilere yönelik yapılan 
tüm çalışmalardan duydukları memnuniyeti 
dile getiren öğrenciler Başkan Dayhan’a 
teşekkür etti.

Aliağa Müftüsü Demiryürek 
Kurumumuzu Ziyaret Etti

Öğrenci Temsilcileri 
Başkan Dayhan’ı 
Ziyaret Etti
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Küçük Hafızlardan 
Gara Şehİtlerİmİz İçİn Hatmİ Şerİf
İzmir Karabağlar Müftülüğü 
Kestanepazarı Hatay Kur’an 
Kursu’nda eğitim gören İmam Hatip 
Ortaokulu öğrencileri, Gara’da 
PKK Terör Örgütü tarafından şehit 
edilen 13 vatandaşımızın ruhu için 
bağışladıkları Hatm-i Şerif ’lerin 
duasını yaptı. Hatm-i Şerif duasına 

Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür 
Öneği, İzmir İl Müftü Yardımcısı 
Rahmi Yiğit ve Karabağlar Müftüsü 
Fahri Tüfekçioğlu da katıldı.

Pençe Kartal 2 Harekâtı sırasında 
Gara’da PKK Terör Örgütü tarafından 
13 vatandaşımızın şehit edildiğini 

öğrenen Kestanepazarı’nın küçük 
hafızları, şehitlerimizin ruhları için 
evlerinde Hatm-i Şerif okumaya 
başladı. Okudukları Hatm-i Şerifleri 
bitiren küçük hafızlar, okulların 
açıldığı ilk gün Kestanepazarı Eğitim 
Kampüsü’nde yer alan Tanınmış 
Mescidi’nde ikindi namazında bir 

Hatm-i Şerif okuyan küçük 
hafızların Hatim Duasını 
İzmir İl Müftü Yardımcısı 
Rahmi Yiğit yaptı.
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araya geldi. Şehitlerin ruhları için 
Hatm-i Şerif okuyan küçük hafızların 
Hatim Duasını İzmir İl Müftü 
Yardımcısı Rahmi Yiğit yaptı.

“ŞEHİTLER KALBİMİZDE YAŞAR 
HAİNLERİN İSİMLERİ DEFTERDEN 
SİLİNMEZ”
Programa katılan Karabağlar 
Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, 

öğrencilerin yapmış olduğu bu 
davranışın çok büyük bir olgunluk 
göstergesi olduğunu belirterek hepsini 
yürekten tebrik ettiğini dile getirdi. 
Devletimizin çok güçlü olduğunu ve 
her daim vatandaşlarının yanında 
olduğunu belirten Kaymakam Öneği, 
“Maalesef askerlerimizin Terör 
Örgütü PKK’ya karşı yapmış olduğu 
operasyonda terör örgütünün tüm 

insanlık onurunu ayaklar altına 
alarak, aralarında sivillerinde olduğu 
13 masum vatandaşımızı şehit 
ettiğini öğrendik. Şehitler ölmez. 
Şehitler kalbimizde yaşar. Şehitler 
nasıl kalbimizde yaşıyorsa, hainlerin 
isimleri de akıllarımızdadır. Onlar 
da yazıldıkları defterlerden silinmez. 
Devletimiz günü geldiğinde hepsinin 
hesabını sorar” dedi.

Karabağlar Kaymakamı Cemil 
Özgür Öneği öğrencilere yaptığı 
konuşmada “Şehitler kalbimizde 
yaşar hainlerin isimleri 
defterden silinmez” dedi.

Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma 
Yarışması Dünya 2. Hocamız 
Enes Kaput programda 
Kur’an-ı Kerim okudu.
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Kestanepazarı Yönetim Kurulları 
Başkanı Cüneyd Dayhan ve Yönetim 
Kurulu üyeleri ile Karabağlar 
Müftülüğü Kestanepazarı Hatay 
Kur’an Kursu Hocaları, Hulusi 
Hatipoğlu Hocamızın vefatının 
7. yılında HİKEM’de bir araya 
gelerek Hatipoğlu Hoca için okunan 
hatimlerin duasını yaptı.
1990-92 yılları arasında Millî Kültür 
ve Ahlaka Hizmet Vakfı, 1990-2005 
yılları arasında Kestanepazarı Fidan 
Eğitim Kurumları Derneği’nde 

ve 2003-2004 yılları arasında da 
Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme 
Derneği’nde başkanlık yapmış 
olan Hulusi Hatipoğlu Hocamızın 
vefatının 7. yılında anma programı 
gerçekleştirildi.
Hulusi Hocamız tarafından 
bağışlanan ve Hulusi Hoca İlim ve 
Kültür Merkezi (HİKEM) olarak 
kullanılan evde yapılan programa 
Kestanepazarı Yönetim Kurulları 
Başkanı Cüneyd Dayhan, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Fatih Boyacı, Hasan 

Başman, İdari İşler Müdürü Ahmet 
Özer ve Halkla İlişkiler Müdürü 
Ali Koç ile Karabağlar Müftülüğü 
Kestanepazarı Hatay Kur’an Kursu 
Hocalarından Hafız Mehmed Ali 
Yakalı, Hafız Fatih Pamuk ve Hafız 
Bilal Gülşahin katıldı. Kur’an-ı 
Kerim tilaveti yapılarak Hocamızın 
dualarla anıldığı programda ayrıca 
Kur’an Kurslarımızdaki hafız 
öğrencilerin Hocamızın ruhuna 
hediye ettikleri Hatm-i Şerif ’lerin 
duası da yapıldı.

Hulusİ Hatİpoğlu HİKEM’de Dualarla Anıldı

Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği olarak hamiliğini yaptığımız Kur’an Kurslarında görevli hocalarımızın 
Öğretmenler Günü’nü kutladık. 

Hocalarımızın Öğretmenler Gününü Kutladık
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(Günlük)

Bir Öğrenci

Hatay Kampüs
A Blok Öğrencileri 

2.500 TL
(Günlük)

Hatay Kampüs
B Blok Öğrencileri 

2.500 TL
(Günlük)

Konak Merkez
Öğrencileri

500 TL
(Günlük)

Şakran
Öğrencileri

500 TL
(Günlük)

Kestanepazarı
Kur’an Kursları
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Kestanepazarı 
Öğrenci 
Yetiştirme 

Derneği’nin İzmir 
Hatay’daki Eğitim 
Kampüsü’nü ziyaret 
eden İzmir Vali 
Yardımcısı Fatih 
Kızıltoprak, Kur’an 
Kursları ile İmam Hatip 
Liseleri’ne verdiğimiz 
destekten ötürü 
Kestanepazarı Yönetim 
Kurulu üyelerini tebrik 
etti. Regaip Kandili 
olması sebebiyle 
öğrencilerle sohbet de 
eden Vali Yardımcısı 
Kızıltoprak, öğrencilere 
yeni eğitim öğretim 
sezonunda başarılar 
diledi.

Vali Yardımcısı Kızıltoprak 
Eğitim Kampüsümüzü Gezdi
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DERNEK VE VAKIF FAALİYETLERİ 
HAKKINDA BİLGİ ALDI
Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme 
Derneği Eğitim Kampüsü’nü ziyaret 
eden Vali Yardımcısı Kızıltoprak’ı, 
Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme 
Derneği Başkanı Cüneyd Dayhan 
karşıladı. Başkan Dayhan makamında 
ağırladığı Vali Yardımcısı Kızıltoprak’a 
Kestanepazarı’nın tarihi ile dernek ve 
vakıflarımızın hizmetleri hakkında 
detaylı bilgi verdi. Ardından 
Başkan Dayhan ile birlikte Eğitim 
Kampüsü’nü de gezen Vali Yardımcısı 
Kızıltoprak, sınıfları, yatakhaneleri, 

yemekhane ve konferans salonlarını 
da yerinde inceleyip, hafızlık eğitimi 
alan öğrencilerin günlük yaşantıları 
hakkında detaylı bilgi sahibi oldu.

HAFIZ ADAYI ÖĞRENCİLERLE 
SOHBET ETTİ
Kampüs gezisi sonrası, Regaip 
Kandili olması sebebiyle Mescidde 
gerçekleştirilen programa da katılan 
Vali Yardımcısı Kızıltoprak, burada 
öğrencilerle sohbet etti. Hafızlık 
eğitimi alan öğrencileri özgüvenli 
bir şekilde görmekten duyduğu 
mutluluğu dile getiren Kızıltoprak, 
öğrencileri ve ailelerinin kandilini 

kutlayıp, derslerinde de başarı 
dileklerinde bulundu.

KESTANEPAZARI AİLESİNE 
TEŞEKKÜR ETTİ
Ziyaret sonrası, sahip olduğu dernek 
ve vakıflar ile Kur’an Kursları ile 
İmam Hatip Liseleri’ne yapmış olduğu 
desteklerden dolayı Kestanepazarı 
Ailesi’ne teşekkür eden Vali 
Yardımcısı Kızıltoprak, Kestanepazarı 
Kur’an Kurslarının tüm ülkedeki 
kurslara örnek olacak bir yapıya 
sahip olduğunu ve bu tür kursların 
çoğalmasının gerekliliğini dile getirdi.
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Türkiye’nin en köklü hafızlık kurumları arasında yer 
alan kurumumuz Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme 
Derneği’ni ziyaret eden Bornova İlçe Millî Eğitim 

Müdürü Kadir Kadıoğlu ve Bornova BİLSEM yetkilileri 
eğitim kampüsümüzü gezerek kurumlarımız hakkında 
bilgi aldı.

Bornova İlçe Millî Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu ile 
birlikte özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı Bornova 
Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürü 
Melike Bahar Tike Tetik, Müdür Yardımcısı Muhittin 
Kanmaz, Okul Aile Birliği Başkanı Vedat Durucan ve 
öğrenciler, İzmir Hatay’da bulunan Kestanepazarı Eğitim 
Kampüsümüz ile bağışçısı ve destekçisi olduğumuz İzmir 
Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni gezdi.

GELECEK DÖNEM PROJELERİ KONUŞULDU
BİLSEM yetkililerini ağırlayan Kestanepazarı Yönetim 
Kurulları Başkanı Cüneyd Dayhan yapılan ziyaretten 
büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Hızla gelişen 
ve dijitalleşen dünyada, öğrencilerin millî ve manevi 
duygulara sahip bir şekilde geleceğe en iyi şekilde 
hazırlanabilmeleri için gerekli eğitim yöntemleri ve araçları 
hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan toplantı da 
Kestanepazarı ile Bornova BİLSEM arasında önümüzdeki 
süreçlerde birlikte yürütebileceğimiz projeler incelendi.

Bornova BİLSEM, Kestanepazarı 
Eğİtİm Kampüsümüzü Zİyaret Ettİ
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Geleneksel 
sanatlarımızı
 yaşatmak

gönüllere 
değer
Memleketimizin değerini biliyoruz, 
değerlerine değer katıyoruz.
Türk-İslam Sanatlarının 
yaşatılmasına katkıda bulunuyoruz.
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Âlemlere Rahmet Elçisi olarak 
gönderilen Peygamberimiz 
Hz. Muhammed (SAV.) 

Efendimizin doğum günü olan 
Mevlit Kandili’nden, tüm İslam 
Âlemi’nde olduğu gibi Kestanepazarı 
Camiası’nda da ibadet ve dualarla 
istifade edilmeye çalışıldı. Allah’ın 
rızasına ve Rasûllah’ın şefaatine 
kavuşmak isteyen gönüller, 
dualarda ve mevlitlerde buluşup 
çokça selavat getirdi. Karabağlar 
Müftülüğü Kestanepazarı Hatay 
Kur’an Kursu olarak da bu güzel 
geceden faydalanabilmek için hem 
kurs binalarında hem de Karabağlar 
Müftülüğü Bahçelievler Kulalı 
Halil Camii’nde iki ayrı program 
gerçekleştirildi.

Karabağlar Müftülüğü Bahçelievler 
Kulalı Halil Camii’nde yapılan 
programa Karabağlar Müftülüğü 
Kestanepazarı Hatay Kur’an Kursu 
Öğreticisi Hafız Mehmed Ali Yakalı, 
Hafız Fatih Muslu ve öğrencimiz 
Diyanet Vakfı Kur’an-ı  Kerim’i Güzel 
Okuma Yarışması 10-13 yaş Türkiye 
Finalisti Hafız Enes Yüksel katıldı.

Kestanepazarı Kur’an Kursu Mevlit 
Kandili’nde Vatandaşlarla Buluştu
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CAMİİ CEMAATİNDEN KURS 
YETKİLİLERİNE TEŞEKKÜR
Hafız Enes Yüksel’in Kur’an-ı 
Kerim Tilaveti ile başlayan 
program Hafız Mehmed 
Ali Yakalı’nın yönetiminde 
okunan mevlit ve ilahiler 
ile devam etti. Ardından 
Hafız Fatih Muslu, Mevlit 
Kandili’nin önemi ile 
ilgili vaaz ettikten sonra, 
Kur’an Kurslarımızda 
Sevgili Peygamberimiz Hz. 
Muhammed (SAV.)’in ruhu 
için okunan Hatm-i Şerif ’lerin 
duasını yaptırdı. Müezzinlik 
yapan Hafız Enes Yüksel’in 
okuduğu ezanın ardından 
Hafız Mehmed Ali Yakalı’nın 
imamlığında kılınan yatsı 
namazı sonrası vatandaşların 
Mevlit Kandili tebrik edildi. 
Mevlit Kandili programı 
için camiye gelen ve korona 
tedbirleri kapsamında içeri 
girebilen sınırlı sayıdaki camii 
cemaati yapılan programdan 
çok memnun olduklarını 
dile getirerek, Kur’an Kursu 
yetkililerine teşekkürlerini 
iletti.

HAFIZ ADAYI ÖĞRENCİLER 
İSLAM ÂLEMİ İÇİN DUA ETTİ
Karabağlar Müftülüğü 
Bahçelievler Kulalı Halil 
Camii’nde yapılan programla 
aynı saatlerde ise Karabağlar 
Müftülüğü Kestanepazarı 
Hatay Kur’an Kursu’nda 
Hafızlık Eğitimi alan 
yavrularımızla da beraber bir 
program yapıldı. Karabağlar 
Müftülüğü Kestanepazarı 
Hatay Kur’an Kursu 
Öğreticisi Hasan Akburak’ın 
yönetiminde gerçekleştirilen 
programda, hafız adayları 
tüm İslam Âlemi için hocaları 
ile birlikte Kur’an-ı Kerim, 
mevlit ve ilahi okudu. Hasan 
Akburak hocanın, Hafız adayı 
öğrencilere Mevlit Kandili’ni 
anlattığı vaazın ardından 
okunan Hatm-i Şerif ’lerin 
duası yapılarak yatsı namazına 
geçildi.
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Harran Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ali Sarıışık ve İSTOK 
Dönem Başkanı Ali 
Mamak kurumumuzu 
ziyaret etti. Başkanımız 
Sayın Cüneyd Dayhan 
ve Yönetim Kurulu 
Üyemiz Halil Fatih 
Boyacı kıymetli 
ziyaretçilerimize 
Kestanepazarı 
Kurumlarımız tarihi 
ile Hafızlık ve Kur’an-ı 
Kerim eğitimi hakkında 
bilgi verdi.

Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ali Sarıışık ve İSTOK Dönem 
Başkanı Ali Mamak kurumumuzu ziyaret etti

İzmir Demokrasi 
Üniversitesi Rektörü 
Sayın Prof. Dr. 
Bedriye Tunçsiper 
Başkanımız Sayın 
Cüneyd Dayhan'ı 
Kestanepazarı 
Öğrenci Yetiştirme 
Derneği 
Merkezimizde ziyaret 
etti. Kurumlarımız 
tarihi ile Hafızlık 
ve Kur'an-ı Kerim 
eğitimi hakkında 
bilgi veren 
Başkanımız Dayhan 
ile kıymetli hocamız 
Tunçsiper, iki 
eğitim kurumunun 
gelecekte 
yapabileceği ortak 
projeler hakkında 
fikir alışverişinde 
bulundu.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü 
Sayın Prof. Tunçsiper Kurumumuzu Ziyaret Etti



Fitre
Fidye
Zekat
bağışlarınızla

Hafızlık ve Kur'an Eğitimi
Kervanında Sizde Yerinizi Alın
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RAMAZAN
REHBERİ

Kaynak: DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI
HALK KİTAPLARI

(Bu Çalışma D�n İşler� Yüksek Kurulu’nun Fetvaları Doğrultusunda Hazırlanmıştır.)
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Allah’ın emir ve yasaklan elbetteki kulların iyiliği içindir. İslâm bilginleri, bütün hükümlerin 
insanların yararlarını gerçekleştirme amacına yönelik olduğu konusunda görüş birliği içindedirler. 
Allah’ın yapılmasını istediği şeylerde kullar için çok büyük faydalar, yasakladığı şeylerde ise büyük 

zararlar bulunduğu inkar edilemez bir gerçektir.

İslâmi öğretinin kendilerine yüklediği görev gereği İslâm âlimleri çeşitli ibadetlerin yarar ve 
hikmetleri konusunda öteden beri kafa yormuş, bunların kişisel pratik yararlarından çok, insan 
nefsinin arındırılması ve yükseltilmesi yolunda fonksiyonel hâle getirilmesine çalışmışlardır. Bu 

bağlamda kulların yapmakla yükümlü tutulduğu ibadetlerin sağladığı bazı faydalar ya da hikmetler 
tespit edilebildiği gibi, bu faydaların veya gerçekleştirilmek istenen amaçların tamamının tespit 

edilemediği de bir hakikattir. Oruç ibadetinin temel hedefi insanları takvaya eriştirmektir. Bu bizzat 
Kur’an-ı Kerim’de “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere 

farz kılındığı gibi, size de farz kılındı...” (Bakara, 2,/183) şeklinde ifade edilmektedir. Oruç ibadeti 
kanaatkarlığımızı güçlendirir. Açlık çeken insan yoksulun, muhtacın durumunu anlar ve kanaat 

etmenin önemini daha iyi kavrar. Artık israf edemez olur. Allah Resulü’nün “Kanaat bitmeyen bir 
hazinedir” (Beyhakî, “Zühd”,2/88) sözü, müminin kulaklarında yankılanır. Nimetin eskisinden 

daha çok kadrini bilen insan, Allah’a olan şükrünü artırır. Hırsın mahrumiyete, kanaatin rahmete 
vesile olduğunu anlar. Allah Resulü’nün “iktisat eden geçim sıkıntısı çekmez” (Ibn Ebî Şeybe, el-

Musannef, 5/331) müjdesi hayatında tezahür etmeye başlar. Oruç ibadeti, insana iftar ve sahur ile, 
kılınan teravih namazlarıyla, diğer ibadetlerle hayata çekidüzen verme imkânı tanır.

Oruç ayı olan Ramazan Ayı, kulun Rabbine iltica ederek, günahlarının bağışlanması için hayat
yoluna yerleştirilmiş fırsat ve hazinelerle doludur. Kişi, Kur’an üzerinde daha fazla düşünme imkânı

yakalar. Ramazanın getirdiği bereketle insan, Kur’an’dan daha çok haz alır, onu daha derinden
ve bilinçle dinleyip anlama imkânını elde eder. Oruç bedenin zekâtı olarak, vücutta birikmiş zararlı 

unsurların defi için metabolizmaya büyük bir imkân sağlar. İnsanın, vücudunu diğer canlılardan 
daha farklı olarak madde ve mananın sırlı ve ahenkli bir birleşimi olarak görmeye başladığı bu ayda 

vücutlar yenilenir, dimağlar parlar... Allah Resulü’nün “oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız” sözünü 
teyit edercesine bedenlerimiz sağlık bulur. (Taberani, Mu’cemu’l-Ev-sat, VIII, 174). 

Ramazan orucu ümitsiz insanların bağışlanma ümitlerini yeşerttikleri bir zaman dilimidir. 
Oruç, ansızın gelecek sıkıntılara karşı insanlara dayanıklı olmayı öğreten bir öğretmendir. 

Çocuklarımıza dinlerini, havasını teneffüs ederek, yaşayarak öğrenme ve yaşama fırsatı veren bir 
aydır Ramazan. Allah Resulü, inanıp karşılığını Allah’tan bekleyerek Ramazanı değerlendirenlerin 

geçmiş günahlarının bağışlanacağını söylemiştir. (Nesâî, “îman”, 21) Aynı şekilde Allah Resulü, 
Sahabi Ka’bb. Ucre’ye hitaben: “Ey Ka’b! Namaz kişininMüslüman oluşuna delildir. Oruç ise 
sağlam bir kalkandır. Sadaka vermek, suyun ateşi söndürdüğü gibi günahları silip süpürür. 

Ey Ka’b! Haramla beslenerek teşekkül eden et ve kemiklere ancak ateşte olmak yaraşır.” 
(Tirmizî,“Cum’a”, 79) buyurmuştur. Orucun hikmetleri ile hükümlerini anlamak arasında 

sıkı bir bağ vardır. Oruç ibadetinin yerine getirilmesi ile ilgili kuralların bilinmesi, 
orucumuzu Allah Resulü’nün bize hikmet olarak bıraktığı sünnetine uygun oruçlar 

tutmamıza imkân tanıyacaktır.

ORUÇ İBADETİNİN 
HİKMET VE FAYDALARI
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İslam dini, ilke olarak kişileri güçleri nispetinde sorumlu tutmuş, güçlerini aşan veya sıkıntıya yol 
açan durumlarda kolaylaştırıcı hükümler getirmiştir. Bu genel ilke uyarınca farz olan Ramazan orucu 

ibadetini belli şartlara bağlı olarak erteleme konusunda bazı ruhsatlar getirilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de şöyle 
buyrulmuştur: 

“Ey inananlar! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, Allah’a karşı gelmekten sakınasınız diye, size 
de sayılı günlerde farz kılındı. İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günler sayısınca 

diğer günlerde tutar. Oruca dayanamayanlar, bir düşkünü doyuracak kadar fidye verir. Kim gönülden iyilik 
yaparsa, o iyilik kendisinedir. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha iyidir.” (Bakara, 2/183-184)
İslam âlimleri bu ayet-i kerime ve ilgili hadislere dayanarak Ramazan orucunu tutmamayı mubah kılan 

mazeretleri şöylece sıralamışlardır:
a) Yolculuk: Ramazan’da sefer mesafesi (en az doksan km.) bir yere gitmek için yola çıkacak olan kimse, 

geceden oruca niyet etmeyebilir. Fakat niyet ettikten sonra gündüzün yolculuğa çıksa bu yolculuk 
esnasında meşru başka bir mazereti bulunmazsa orucunu bozmamalıdır. Başlanan bir ibadetin mazeret 

yoksa tamamlanması gerekir. Sefer bir mazeret olduğu için, eğer orucunu seferîliği başladıktan sonra 
bozarsa kendisine keffâret gerekmez, sadece kaza gerekir

b) Hastalık: Oruç tuttuğu zaman, hastalığının artmasından veya uzamasından endişe edilen kimse ile 
hastalığı sebebiyle oruç tutmakta zorlanan kişiler için, iyileştikten sonra kaza etmek üzere Ramazan ayında 

oruç tutmamalarına ruhsat tanınmıştır. Oruç tutması hâlinde hasta olacağı doktor tarafından bildirilen 
kimse de hasta hükmündedir.

c) Yaşlılık: Oruç tutamayacak kadar yaşlı olan kimseler, oruç tutmayıp yerine fidye verebilirler. Bakara 
sûresinin 184. âyetinde, bu şekilde olup da oruca güç yetiremeyenlerin, oruç tutmayıp fidye vermeleri 

gerektiği hükme bağlanmıştır. İyileşme umudu olmayan hastalar da aynı hükme tabidir.
d) İleri derecede açlık, susuzluk: Açlık veya susuzluk sebebi ile beden ve ruh sağlığının ciddi derecede 

zarar görmesi söz konusu olan kimse orucunu bozabilir. Sağlık şartları düzelmesi hâlinde bozulan oruç 
Ramazan’dan sonra kaza edilir. Böyle bir kimsenin orucuna devanı etmesi ölümüne sebep olacak nitelikte 

ise, orucunu açmaması yani oruca devam etmesi haram olur.
e) Zor ve meşakkatli işlerde çalışmak: Esas itibarıyla bir insanın ibadetlerini normal bir şekilde yapmasını 
engelleyecek zor ve ağır işlerde çalışması veya çalıştırılması doğru değildir. Ancak kişisel veya toplumsal 
zorunluluklar, bazılarının böyle işlerde çalışmalarını gerektirebilmektedir. Böyle durumda bulunan bir 

kişi, oruç tuttuğu takdirde sağlığına bir zarar gelmesinden korkuyorsa, orucunu tutmayabilir. Bu durumda 
olanlar, izin günlerinde veya müsait zamanlarda tutamadıkları oruçlarını kaza etmelidirler.

f) Gebe ve emzikli olmak: Oruç tuttuğu takdirde kendisinin veya çocuğunun zarar görmesi muhtemel 
olan gebe veya emzikli kadınlar da, sağlık durumu oruç tutmak için elverişli olmayanlar arasında 

değerlendirilmiştir. Bu durumda olanlar da oruç tutmayabilirler. Hatta zarar görme ihtimali kuvvetli ise 
tutmamaları gerekir. Durumları normale döndüğünde tutamadıkları oruçları kazâ ederler. (Sahnûn, el-
Müdevvene, I, 278-279; Şîrâzî, el-Mühezzeb, I, 328; İbn Kudâme, el Kâfî, I, 433-434; Kâsânî, Bedâî’, II, 

97) Fakihler oruç tutmama ruhsatını Kur’an ve Sünnet’te zikredilen sebeplerle sınırlı tutmayı tercih 
etmiş, bunların ortak özelliği meşakkat olsa bile, her meşakkatli durumda oruç tutulmayabileceğini 

söylemekte temkinli davranmışlardır. (İbn Kudâme, el-Kâfî, I, 433-436) Ruhsata gerekçe olan 
hâl ortadan kalkınca tutulamayan oruçlar kaza edilir. İyileşmesi mümkün olmayacak şekilde 

hasta olmak, ya da aşırı yaşlı bulunmak gibi oruç tutmaya sürekli bir engelin bulunması 
hâlinde tutulamayan her oruç için bir fidye verilir. Bir oruç fidyesi bir fıtır sadakası 

miktarıdır. Bir fıtır sadakası ise, bir kimseyi orta hâllisi ile bir gün doyurabilecek 
yiyecek miktarı veya bunun parasal karşılığıdır.

ORUÇ TUTMAMAYI MUBAH 
KILAN MAZERETLER NELERDİR?
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Fidye, bazı ibadetlerin eda edilmemesi ya da edası sırasında birtakım kusurların işlenmesi hâlinde 
ödenen dînî-malî yükümlülüktür. İbadetlerle ilgili fidye, oruç ve hacda söz konusudur. İhtiyarlık ve 

şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan ve daha sonra da kaza etmesi mümkün 
olmayan kimse, oruç tutamadığı her güne karşılık bir fidye öder. Kur’an-ı Kerim’de, “Oruç tutmaya güç 
yetiremeyenler, bir fakir doyumu kadar fidye öder.” (Bakara, 2/184) buyurulmaktadır. Bir fidye miktarı, 

bir sadaka-i fıtır miktarıdır. 

Sadaka-i fıtır ise bir kişiyi bir gün için doyuracak yiyecek veya bunun para olarak karşılığıdır. Fidye 
vermek durumunda olan fakat buna maddi imkânı el vermeyen kimse Allah’tan af diler. Günler uzun 
olduğu için oruç tutamayan hasta ya da yaşlılar, kısa günlerde oruç tutabilirlerse tutamadıkları orucu 

kısa günlerde kaza etmeleri gerekir. Bu durumda olan kimselerin vermiş oldukları fidyeler sadaka sayılır. 

Oruç fidyeleri, Ramazan ayının sonunda toptan verilebileceği gibi, Ramazan ayı içinde günlük olarak 
veya Ramazan ayı başında da verilebilir.

ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de 

niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. 

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, 
güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir. Ancak imsaktan 

sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı 
bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. Bu oruçlar için, “yarınki 

orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki 
Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet 

edilmesi gerekir. 

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç 
imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret 

veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir. 

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar 
niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden 

öncesine kadar niyet edilebilir.

İMSAK NEDİR? NE ZAMAN BAŞLAR?
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî 

bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve 
diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakin zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit 
anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

ORUÇ FİDYESI NE DEMEKTİR?
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Sabah namazının ilk vakti ve oruç tutacak kimse için imsak yani oruca 
başlama vakti fecr-i sâdığın doğuşu iledir. “Şafağın aydınlığı gecenin 

karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama 
kadar orucu tam tutun!” (Bakara 2/187) ayeti imsak vaktinin, fecr-i sadıkın doğuşuyla 

başladığının delilidir. Fecr-i sadık, güneşin doğu ufkuna yaklaşması sebebiyle ufukta beliren yatay 
beyazlıktır ki, Türkçede şafağın sökmesi veya tan yerinin ağarması olarak karşılık bulmuştur.

Günümüzde şehir hayatının ufku gözlemeyi zorlaştırması, şehir ışıklarının sağlıklı bir gözlem 
yapmaya engel oluşu, gözlem yapılan yerin yüzey yapısının uygun olmaması, hava kirliliği veya 

atmosferik hava şartları gibi birçok neden, fecr-i sadıkın doğuşunu bireysel gözleme dayanarak tespit 
etmeyi güçleştirmiş, güneş, dünya ve ayın hareketleri başta olmak üzere gök ve ufuk olaylarını takip 

ve tespitte bilimsel verileri ve teknolojiyi kullanmak zorunlu hale gelmiştir. Yüce Allah’ın evrene 
koyduğu şaşmaz denge de (En’am 6/96; Fatır 35/13; Yasin 36/38-40;Kamer 54/49) esasen bunu 

öngörmektedir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, imsak vaktinin başlangıcı olarak bilimsel bir ölçüt olan astronomik tanı 
yani güneşin ufkun altında 18°ye yaklaşmasını esas almaktadır. Buna göre sabah şafağının başlangıcı, 
güneşin 18° ufka yaklaşma vakti olarak tespit edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın imsak vaktini 
belirlemede esas aldığı, dolayısıyla oruç tutulması gereken süre için belirlediği ölçü, İslam âleminin 

yaklaşık olarak tamamı tarafından benimsenmekte ve tatbik edilmektedir.

ÜÇ AYLARIN DİNDEKİ YERİ VE BU AYLARDA 
ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır.
Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi 
Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç 
tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer 

aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu 
geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır. (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79) Bu 

itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. 
Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

MESLEĞİ GEREĞİ SÜREKLİ OLARAK YOLCULUK 
YAPAN KİŞİ ORUÇ İBADETİNİ NASIL YERİNE 

GETİREBİLİR?
Mazeret devam ettiği sürece ruhsat da devam eder. Dolayısı ile yolculuk ve hastalık gibi 

mazeretleri sebebi ile oruç tutamayan kişiler, bu mazeretleri devam ettiği sürece oruç 
tutmayabilirler. Sürekli mazereti bulunan kişiler, mazeretleri ortadan kalkınca, 

zamanında tutamadıkları Ramazan oruçlarını kaza ederler. Kur’an-ı Kerim’de; “... Kim 
de hasta veya yolcu olursa, (oruç) tutmadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun 

”. buyurulmaktadır. (Bakara, 2/185) Devamlı olarak uzun yola giden kaptan ve 
sürücüler de yolcu hükmündedir. Şu kadar var ki, yolculuğu esnasında bir 

sıkıntı çekmeyenlerin oruç tutması daha faziletlidir.
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ORUÇLU KİMSE ABDEST ALIRKEN 
HATA İLE BOĞAZINA SU KAÇIRIRSA 

ORUCU BOZULUR MU?
Orucun bozulması konusunda hata; abdest sırasında ağzını çalkalarken isteği dışında boğazına su 

kaçması örneğinde olduğu gibi, orucu bozan fiilin orucu bozma kastına dayalı olmayarak meydana 
gelmesidir. Orucu bozan fiilin hataen yapılması orucu bozar ve yalnızca kazayı gerektirir. 

Hataen boğaza su kaçması, oruçlu bulunulduğu hatırda değilken meydana gelirse, unutarak 
yapılmış hükmünü alır ve oruç bozulmaz. (el-Fetâva’l- Hindiyye, I, 222) Bir sahabî Resûlullah’a 

(s.a.s.), “Ey Allah’ın Resulü! Oruçlu iken unutarak yiyip içtim. Orucum bozuldu mu?” diye sormuş. 
Resûlullah(s.a.s.) da, “(Hayır bozulmadı) Allah seni yedirip içirdi.” (Ebû Dâvûd, Savm 39) cevabını 

vermiştir.

YIKANMAK VE DENİZE GİRMEK 
ORUCU BOZAR MI?

Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna 
zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan’da imsaktan 

sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir. (Buhârî, Savm, 25) Bu itibarla oruçlu kişi, ağız ve burundan 
mideye su kaçırmamak şartıyla yıkanabileceği gibi denize de girebilir. Fakat denize giren kimse, 

yüzme esnasında gelen dalgalar karşısında veya başka bir şekilde su yutabilir. Bu itibarla oruçlu iken 
denize girmekten kaçınmak daha ihtiyatlıdır.

CÜNÜP İKEN TUTULAN ORUÇ GEÇERLİ MİDİR?
Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan 

gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş 
olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken 
üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle 

ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur.

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?
Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum 

bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. 
Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi 

keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan 
tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer. Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan 

alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.
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ORUCU BOZUP SADECE KAZAYI
GEREKTİREN DURUMLAR NELERDİR?

Yolculuk, hastalık gibi meşru bir mazerete dayalı olarak bozulan orucun, sadece kazası gerekir. 
Ayrıca, abdest alırken boğaza su kaçması gibi kasıt olmaksızın yemek-içmek; çiğ pirinç gibi 
beslenme amacı ve anlamı taşımayan, yenilip içilmesi mûtat olmayan veya toprak gibi insan 

tabiatının meyletmediği şeylerin yenilip içilmesi orucu bozup, sadece kazasını gerektirir.

Ramazan’da bir mazeret olmaksızın tutulmayan oruçlar, gününe gün kaza edilir. Ancak mazeretsiz 
olarak Ramazan orucunu tutmamak büyük günahtır.

Cinsel birleşme dışında tatmin, ağza giren yağmur, kar veya dolunun istemeyerek yutulması, abdest 
alırken, yıkanırken veya yüzerken suyun istemeyerek yutulması, kasten ağız dolusu kusulması orucu 

bozar ve bozulan orucun kaza edilmesini gerektirir.

İmsak vaktinin girip girmediği konusunda şüphesi bulunan kimse yiyip içmeye devam ederken o 
esnada ikinci fecrin doğmuş olduğu ortaya çıksa, oruç bozulur ve kazâ edilmesi gerekir. Aynı şekilde 

güneşin battığını zannederek iftar ederken güneşin henüz batmadığı anlaşılsa yine kazâ gerekir. 
Unutarak yiyip içtikten sonra orucunun bozulmuş olduğu zannıyla veya gece niyetlenemeyip 

gündüz niyetlendikten sonra, gündüz yapılan bu niyetin niyet sayılmayacağı zannıyla günün geri 
kalan kısmında bilerek bir şey yiyip içmek veya cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur ve kaza 

edilmesi gerekir.

ORUCU KASTEN BOZMANIN HÜKMÜ NEDİR?
Orucu kasten, yani mazereti olmadığı halde bilerek bozmak, Ramazan’ın hürmetine saygısızlıktır 

ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü 
olacaklarını belirtmiştir. (Buhârî, Savm, 30; Hibe 20; Nafakât, 13; Keffârâtü’l- eymân, 2-4; Müslim, 
Sıyâm, 81) Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü 
yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe 

edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir.

ASTIM HASTALARININ KULLANDIĞI SPREY
VE ASTIM İLACI ORUCU BOZAR MI?

Nefes açıcı sprey kullanmak zorunda kalan astım hastası oruç tutmayabilir. Daha sonra iyileşince 
tutamadığı günleri kaza eder. İyileşme ümidi kalmamışsa, o takdirde tutamadığı günler sayısınca 

fidye verir. Bir fidye, Ramazan’da bir kişi için verilen bir fitre miktarıdır. Ancak, nefes darlığı 
dışında oruç tutmaya engel başka sağlık problemi bulunmayan astım hastaları, soluk 

almayı rahatlatacak özel spreyi ağızlarına püskürterek oruç tutabilirler. Ağza püskürtülen 
bu ilaçlar orucu bozmaz. Çünkü bu spreyden bir kullanımda 1/20ml. gibi çok az 
bir miktar ağza sıkılmaktadır. Bunun da önemli bir kısmı ağız ve nefes boruları 

cidarları tarafından emilip yok olmaktadır. Bundan geriye kalan miktarın 
tükürükle mideye ulaştığı konusunda ise, kesin bir bilgi yoktur. 
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Abdest alırken ağızda kalan su ile kıyaslandığında, bu miktarın çok az 
olduğu görülmektedir. Oruçlunun, abdest alırken ağzına aldığı sudan kalan 

miktarın mideye ulaşması hâlinde orucun bozulmayacağı konusunda hadis-i şerifler 
vardır. (Dârimî, es-Sünen, Savm, 16) Bu konuda icma oluşmuştur. Ayrıca, misvaktan 

bazı kırıntıların ve kimyevi maddelerin mideye ulaşması kaçınılmazdır. Hâl böyle iken Hz. 
Peygamberin (s.a.s.) oruçlu olarak misvak kullandığı, sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır 
(Buhârî, Savm, 27; Tirmizî, Savm, 29). Diğer taraftan, “kesin olarak bilinen, şüphe ile bozulmaz.” 

kaidesi gereğince, mideye bir şeyin ulaşıp ulaşmadığı konusundaki şüphe ile de oruç bozulmaz. Bu 
itibarla astımlı hastaların, rahat nefes almalarını sağlamak amacıyla ağza püskürtülen

oksijenli ilaç, orucu bozmaz.

GÖZ, KULAK, BURUN DAMLALARI 
ORUCU BOZAR MI?

Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az 
(1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya 

atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat 
(gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma 

anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz.

Tedavi amacıyla buruna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0, 06 cm3 tür. Bunun bir kısmı da 
burun çeperleri tarafından emilmekte, çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır. Bu da, mazmazadan 

(ağzı su ile çalkalamadan) sonra ağızda kalan rutubette olduğu gibi orucu bozacak düzeyde 
görülmemiştir. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. 

Dolayısıyla burun damlası orucu bozmaz.

Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, ilaç 
boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağa damlatılan ilaç orucu bozmaz. Kulak zarında delik bulunsa bile, 
kulağa damlatılan ilaç, kulak içerisinde emileceği için, ilaç ya hiç mideye ulaşmayacak ya da çok azı 

ulaşacaktır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. 
Dolayısıyla kulak damlası orucu bozmaz.

AŞI OLMAK VEYA İĞNE YAPTIRMAK
ORUCU BOZAR MI?

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin 
değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz. 

Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını 
erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi 
arz ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan 

sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı 
iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, 

ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin
orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.
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İNSÜLİN İĞNESİ ORUCU BOZAR MI?
İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. 

Ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla 
enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına 
gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar. 
Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi bu nitelikte olmadığı için orucu bozmaz. Diğer 

yandan ehil doktorların, oruç tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı teşhisini koyduğu bir hasta, 
Ramazan’da oruç tutmayabilir. Böyle bir kişi, eğer iyileşme ihtimali varsa orucunu daha sonra kaza 

etmek üzere bırakır; böyle bir ihtimal yoksa Ramazan ayının her günü için birer fidye verir. İnsüline 
bağımlı olarak yaşayan hastaların da oruç tutmaları sağlıklarına zarar veriyorsa oruç tutmayabilirler. 

Tutamadıkları oruçlarının sayısınca her gün için bir fidye verirler.

DİYALİZ UYGULAMALARINDA ORUÇ BOZULUR MU?
Böbrek yetmezliği hastalarına uygulanan diyaliz işlemi sırasında damardan gıda içerikli sıvının 

verilmesi orucu bozar, aksi halde bozmaz.

ANJİYO YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?
Halk arasında anjiyo olarak bilinen operasyon, teşhis ve tedaviye yönelik olarak uygulanmaktadır. 
Anjiyografi vücut damarlarının görüntülenmesi demektir. Damar içine damarların görünür hâle 

gelmesini sağlayan ve kontrast madde olarak tanımlanan ilaç verilerek, anjiyogram adı verilen 
filmler elde edilir. Anjiyografi sayesinde organları besleyen damarlar görüntülenerek damar 

hastalıkları veya bu damarlardan beslenen organlara ait tanı koydurucu bilgiler edinilir. Tedaviye 
yönelik olarak uygulanan anjiyonun klasik yöntemi anjiyoplastidir. Bu ise, dar veya tam tıkalı 

damarların balon ya da stent denilen özel araçlarla tekrar açılması için yapılır.
Bu bilgiler ışığında gerek anjiyografi, gerekse anjiyoplasti operasyonlarında yemek ve içmek anlamı 

bulunmadığından, oruç bozulmaz.

AKUPUNKTUR TEDAVİSİ ORUCU BOZAR MI?
Akupunktur, vücutta belirli noktalara iğne batırarak çeşitli hastalıkları tedavi etme metodudur. 
Orucu bozan şeyler kapsamında olmadığı yani vücudu beslemesi ve gıdalandırması söz konusu 

olmadığından akupunktur yaptırmak orucu bozmaz.

MERHEM VE İLAÇLI BANT KULLANMAK 
ORUCU BOZAR MI?

Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen 
yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, 

çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem, yeme içme anlamına da 
gelmemektedir. Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı 

bantlar orucu bozmaz.
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DİŞ TEDAVİSİ YAPTIRMAK
ORUCU BOZAR MI?

Sırf diş tedavisi sebebi ile oruç bozulmaz. Tedavinin ağrısız gerçekleşmesi için yapılan enjeksiyonlar 
da beslenme amacı taşımadığı için orucu bozmazlar. Ancak tedavi sırasında yapılan başka işlemler 
sebebi ile -mesela ağız su ile çalkalanırken- boğaza su, kan veya tedavide kullanılan maddelerden 

biri kaçarsa oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.

SUSUZ OLARAK HAP YUTMAK ORUCU BOZAR MI?
Oruçlu bir kimse meşru bir mazaret olmaksızın gıda veya ilaç cinsinden bir şeyi ister su ile, ister 

susuz olarak yer veya içerse orucu bozulur ve keffâret gerekir. Ancak oruç bozmayı mubah kılacak 
ölçüde bir rahatsızlık sebebiyle ilaç alınmış ise oruç bozulur ve kendisine yalnız kaza gerekir, 

keffâret gerekmez.

RAMAZAN AYINI VE BAYRAMI BAŞKA 
ÜLKELERDE GEÇİRENLER, O ÜLKELERİN 

HESAPLARININ/TAKVİMLERİNİN TÜRKİYE’DEN 
FARKLI OLMASI HÂLİNDE BAYRAMLARINI 

TÜRKİYE’YE GÖRE Mİ, BULUNDUKLARI ÜLKEYE 
GÖRE Mİ YAPMALIDIR?

Fakihlerin çoğunluğunca tercih edilen görüşe göre; kamerî aylar, hilalin güneş battıktan sonra, 
yeryüzünün herhangi bir yerinden görülmesiyle başlar. (Buhârî, Savm, 5, 11) 

Günümüzde ayın, hilal hâlinde nerede ve ne zaman görülebileceği, hatasız olarak, hesapla tespit 
edilebilmektedir. Yurdumuzda ve İslam ülkelerinin çoğunda takvimler bu hesaplamalara göre 

düzenlenmekte; Ramazan ve bayramlar da buna göre belirlenmektedir. Az sayıda bazı İslam ülkeleri 
ise, kamerî aybaşlarının tespitinde, ayın hilal şeklinde gökyüzünde görülebilecek hâlde bulunması 
zamanını değil, kavuşum anını veya hilalin kendi ülkelerinde de görülmesini esas almaktadırlar. 
İslam âleminde zaman zaman bizden bir gün önce veya bir gün sonra oruca başlayan ve bayram 

yapan ülkelerin bulunması bu sebepledir. Bu tür içtihat farklılığından doğan uygulamalar kimsenin 
ibadetine zarar vermez. Bu nedenle başka bir ülkede bulunan bir müslüman, bayramını 

bulunduğu ülkeye göre yapar. Bayram coşkusunu, bulunduğu yerdeki müslüman kardeşleriyle 
birlikte yaşar.
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Kurban ve adaklarınızı bağışlayın
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