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Sevgili Kestanepazarı Gönüllüleri:

İlahi rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi 
mübarek üç aylara kavuşmanın sevinci ve 
mutluluğu içerisindeyiz, Ramazan ayına 
ulaşabilmenin idraki ile büyük bir sevinç ve 
heyecanla dergimizin yeni sayısını sizlere 
takdim ediyoruz. 
Bizleri bu mübarek aylara kavuşturan 
Yüce Rabbimize binlerce hamd-ü senalar 
olsun.  Bu ayların rahmet, mağfiret ve 
bereketi hepimizin üzerine olsun. Rabbim 
cümlemizi devamına erdirsin inşallah…
Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin 
mübarek üç aylarını tebrik ediyorum. 
Üç ayların rahmet, mağfiret ve bereket 
ikliminin, ülkemizden başlayarak 
dalga dalga tüm insanlığı kuşatmasını, 
onların hidayet, barış ve huzuruna vesile 
olmasını, bu mübarek gün, gece ve aylarda 
yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların 
kabul olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

“Hafızlık Merasimi”
Her yıl geleneksel hale gelen, ancak 2020 
yılı içerisinde ortaya çıkan pandemi 
nedeniyle yapamadığımız “Hafızlık 
Merasimi”mizi 14 Kasım 2021 Pazar günü 
yaptık.
Bu kapsamda; Kestanepazarı Öğrenci 
Yetiştirme Derneği tarafından himaye 
edilen Karabağlar, Konak ve Aliağa’da 
bulunan üç Kur’an Kursu’nda hafızlıklarını 
tamamlayan “Kestanepazarı’nın 85 
Hafızı” yapılan törenle icazet aldı. 
Kestanepazarı ailesi olarak, yüzlerce yıllık 
tarihinde sadece 1945’ten günümüze resmi 
olarak, 6 binden fazla hafızın yetişmesine 
vesile olan bir kurum olmanın haklı 
gururunu yaşamaktayız.  
Kestanepazarı Ailesi olarak, dün olduğu 
gibi bugün ve yarın da her zaman, 
“Ümmetin en şereflileri hafızlardır” 
Hadis-i Şerifi’nde övgüye mazhar olan 
yavrularımızın yanında yer almaya devam 
edeceğiz. “Bizler inanıyoruz ki İzmir 
hafızlarıyla güzel ve güzel İzmiri’mizi 
Rabbimin rahmeti kuşatmıştır.”

“Kestanepazarı Kur’an ziyafetleri 
İzmirlilerle buluşmaya devam ediyor.”
Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği 
İzmir’in hemen her ilçesinde “Kur’an 
Tilavetleri Programları yapmaya ve 
İzmirlilere manevi bir ziyafet sunmaya 
devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda 
da Bornova Müftülüğü ve MTK İş 
İnsanları’nın desteğiyle MTK Camii’nde, 
Torbalı İlçe Müftülüğü desteğiyle Torbalı 
Mescii Camii’nde ve Selçuk Müftülüğü 
desteğiyle de Selçuk İsa Bey Camii’nde 
“Kur’an Ziyafetleri” gerçekleştirildi. Cuma 
namazı öncesi yapılan, ve İzmirlilerin de 
yoğun ilgi gösterdiği programda, hafız 
hocalarımız ile öğrencilerimiz yaptıkları 
Kur’an-ı Kerim Tilavetiyle büyük beğeni 
topladı.
“Kur’an Eğitimi’nde dört dörtlük başarının 
adresi Kestanepazarı…”
Türkiye’nin yüz yılı aşkın süredir aralıksız 
hafızlık eğitimi veren yegâne kurumu olan 
Kestanepazarı, Millî Eğitim Bakanlığı 
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün 
İmam Hatip Okulları’na yönelik yaptığı 
mesleki yarışmalarda İzmir’de elde ettiği 
4 birincilikle Kur’an-ı Kerim eğitimindeki 
kalitesini bir kez daha gözler önüne 
sermiştir.

“Kestanepazarı’nda hafızlığın yaşı 
yok.”
Türkiye’nin en köklü hafızlık müessesi 
olan Kestanepazarı olarak hemen hemen 
her yaş grubundan hafız vermeye devam 
etmekteyiz.
Bu yıl mezun olan 85 hafızımız arasında 
yer alan 58 yaşındaki Necmettin Yüce en 
yaşlı hafızımız ve en genç hafızımız ise 12 
yaşındaki Yunus Enes Akdoğan oldu.
Üç aylar, her şeyden önce bir 
arınma ve yenilenme mevsimidir. 
Dolayısıyla rahmet, bereket ve mağfiret 
dolu bu günlerde, iman ve kulluk 
sorumluluğumuzu tefekkür ederek 
davranışlarımızı gözden geçirmenin 
gayreti içerisinde olmalıyız. Tövbe, 
istiğfar ve dualarımızla Rabbimize 
yönelip hayırda yarışmalı ve iyilikte 
yardımlaşmalıyız. 
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 vs ) 
yardımlarınıza talibiz. Cenâb-ı Hâk’tan 
yapmış olduğunuz ve yapacağınız 
yardımları dergâh-ı izzetinde kabul 
etmesini ve devamını nasip etmesini Yüce 
Rabbim’den niyaz ederim.
Sözlerimi Peygamber Efendimizin duası 
ile bitirmek istiyorum: “ Ya Rabbi! Recep 
ve Şaban ayını bize mübarek kıl. Bizleri 
mübarek Ramazan ayına kavuştur”.
Yüce Rabbim, bizlere rızasına uygun işler 
yapmayı, Habibine gerçek ümmet olmayı 
nasip eylesin. Sağlık, sıhhat, afiyetle ve 
sevdiklerimizle cümlemizi Ramazan 
ayına ve Ramazan Bayramlarına 
kavuştursun. Yeni sayılarda buluşmak 
ümidiyle sağlıcakla kalın… 
Selam ve Dua ile…

Cüneyd Dayhan  Kestanepazarı Yönetim Kurulları  
Başkanı Cüneyd Dayhan
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İl Müftümüz Salih Sezik, 
Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme 
Derneği’nin İzmir Hatay’da bulunan 
Eğitim Kampüsü’ndeki Karabağlar 
Müftülüğü Kestanepazarı Hatay 
Kur’an Kursu’nu ziyaret etti. Konfer-
ans salonunda öğrencilere hitaben 
bir konuşma da gerçekleştiren Müftü 
Sezik, mütevazılığın öneminden bah-
setti. Müftü Sezik’in program sonrası 
kendisine takdim edilen çiçeği, 
Karabağlar Müftülüğü Kestanepazarı 
Kur’an Kursu Yöneticisi İsa Özgen’in 
küçük yaştaki kızına hediye etmesi 
dikkatlerden kaçmadı.
Karabağlar Müftülüğü Kestanepazarı 

İl Müftümüz 
Salih Sezik, 
Hafızlık 
Eğitimi Alan 
Öğrencilerle Bir 
Araya Geldi
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Hatay 
Kur’an 
Kursu’nu 
ziyarete gelen 
İl Müftüsü Salih Sezik’i 
Kestanepazarı Eğitim Kampüsü 
girişinde, Kestanepazarı Öğrenci 
Yetiştirme Derneği Başkanı Cüneyd 
Dayhan ve Karabağlar Müftülüğü 
Kestanepazarı Hatay Kur’an Kursu 
Yöneticisi İsa Özgen birlikte karşıladı. 
Kur’an Kursu hocaları ve dernek 
çalışanları ile birlikte konferans sa-
lonuna geçen İl Müftüsü Sezik, bura-
da Hafızlık Eğitimi alan öğrencilerle 
bir araya geldi. Hafızlık Eğitiminin 
çok meşakkatli ve sabır gerektiren bir 
süreç olduğuna değinen İl Müftüsü 
Sezik, “Sakın yılgınlığa düşmeyin. 
Vazgeçmeyin. Hafızlık eğitiminde 
tabii ki zorlanacaksınız. Hafız olmak 
için çok çalışmak gerekli. Çalışıp 
hafızlık eğitiminizi tamamladıktan 
sonra da rahat edeceksiniz” dedi.

MÜTEVAZILIĞIN ÖNEMİNE 
DEĞİNDİ
Hafızlık eğitimini tamamladıktan 
sonra Kur’an ile yaşamanın, hafızlığı 
sürdürerek en başta arkadaşları 
ve çevresi olmak üzere tüm to-
pluma örnek bir şekilde yaşamanın 
gerekliliğini de aktaran İl Müftüsü 
Sezik, hayatın her alanında mütevazı 

olmanın, insanlara sevgi 
ve şefkatle yaklaşmanın 

önemine değindi.

KESTANEPAZARI KUR’AN 
KURSLARINI BAŞARILI 
ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI 
TEBRİK ETTİ
Öğrencilerle yapılan etkinliğin 
ardından Karabağlar Müftülüğü 
Kestanepazarı Hatay Kur’an Kursu 
binasını da gezen İl Müftüsü Salih 
Sezik burada da Kur’an Kursu 
Hocaları ile bir araya geldi. Hafız 
hocaların Hafızlık Eğitimi ile il-
gili görüşlerini alan Müftü Sezik, 
“Kestanepazarı Kur’an Kursları’nın 
Hafızlık Eğitimindeki başarısı ve 

kalitesini hepimiz biliyoruz. Si-
zleri bu özverili çalışmalarınız ve 
başarılarınızdan dolayı tebrik ederim” 
şeklinde konuştu. 

ÇİÇEK BUKETİNİ KÜÇÜK KIZA 
HEDİYE ETTİ
İl Müftüsü Salih Sezik program 
sonrası eğitim kampüsünden 
ayrılırken Karabağlar Müftülüğü 
Kestanepazarı Hatay Kur’an Kursu 
Yöneticisi İsa Özgen hocamızın 
küçük kızı ile karşılaştı. Küçük kıza 
selam vererek kendisi ile bir süre 
sohbet etti. İl Müftümüz Salih Sezik, 
program sonrası kendisine takdim 
edilen çiçek buketini de küçük kıza 
hediye etti.
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Türkiye’nin en köklü hafızlık 
müessesi olan ve son yıllarda üst 
üste “Hafızlıkta Yüzde Yüz Başarı”yı 
gelenek haline getiren Kestanepazarı 
Kur’an Kursları’nda ilim talebeleri 
kendileri için hazırlanan atölyelerde 
kişisel ve kültürel gelişimlerini 
eğlenerek gerçekleştiriyor. Atölyeler 
sayesinde öğrencilerin boş vakitlerini, 
sağlıklı bir şekilde kişisel gelişimleri 
için kullanmalarının derslerindeki 
başarıyı da arttırdığını dile getiren 
Karabağlar Müftülüğü Kestanapazarı 
Hatay Kur’an Kursu Yurt Müdürü 
Halil Taşcı, Atölyelerde eğitimlerin 
gerçekleşmesinde emeği geçen dernek 
ve vakıf yönetim kurulu üyeleri ile 
Karabağlar Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

“YAVRULARIMIZI GELECEĞE 
HAZIRLAMAK EN TABİİ 
SORUMLULUĞUMUZ”
Karabağlar Müftülüğü Kestanepazarı 
Hatay Kur’an Kursu’nda hafızlık 
ve Kur’an-ı Kerim eğitimi alan 
öğrenciler, serbest zamanlarını 
kişisel gelişimleri için sağlıklı 
bir biçimde değerlendiriyor. Bu 

Kestanepazarı Kur’an 
Kursları’nda Öğrenciler 
Hayatı Yaşayıp Öğreniyor
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amaçla Kestanepazarı Öğrenci 
Yetiştirme Derneği tarafından 
İzmir Hatay’daki Eğitim Kampüsü 
içerisinde yapılan Ahşap, 
Bilgisayar, Ebru, Akıl Oyunları, 
Robotik Kodlama, Gastronomi 
ve El Sanatları atölyelerinden 
yararlanan hafız adayları, 
ayrıca sinema saatlerinde de 
yaş gruplarına uygun eğitici 
filmler izleyerek sosyalleşiyor. 
Öğrencilerin ders saatlerinden arta 
kalan zamanlarında kullanacakları 
atölyeleri kendi ilgi ve istekleri 
doğrultusunda seçtiklerini 
belirten Karabağlar Müftülüğü 
Kestanepazarı Hatay Kur’an Kursu 
Yurt Yöneticisi Halil Taşcı, “Bizler 
burada hafızlıkta yüzde yüz başarı 
geleneğiyle eğitimlerimize devam 
ederken, bu minik yavrularımızı 
geleceğe hazırlamak da en tabii 
sorumluluğumuz. Ümmetin 
emaneti olan yavrularımızı sosyal 
hayata hazırlamak için kişisel ve 
kültürel gelişimlerini sağlamak 
amacıyla tamamen uzman 
eğitimcilerin başında olduğu bu 
atölyelerden öğrencilerimizin 
faydalanmasını sağlıyoruz” dedi.

KURSLARI İLGİ ALANLARINA 
GÖRE SEÇİYORLAR
Öğrencilerin kendi ilgi ve 
istekleri doğrultusunda seçtikleri 
atölyelerde derslerden arta kalan 
zamanlarını sağlıklı bir biçimde 
değerlendirdiklerini de vurgulayan 
Yurt Müdürü Taşcı, öğrencilerin 
oldukça keyifli zamanlar 
geçirdikleri atölyelerde eğlenerek 
öğrenme sağladıklarını aktardı. 
Atölyeler sayesinde zihinsel olarak 
dinlenen öğrencilerin gerek 
hafızlık, gerek Kur’an-ı Kerim ve 
gerekse akademik derslerde de 
başarılarının arttığını belirten 
Yurt Müdürü Taşcı sözlerini şöyle 
tamamladı:
“Öğrencilerimizin hizmetine 
sunulan bu atölyelerin hayata 
geçmesinde katkısı bulunan tüm 
bağışçılarımıza, yönetim kurulu 
üyelerimize ve atölyelere uzman 
eğitimci gönderen Karabağlar 
Halk Eğitim Merkezi’ne tüm 
öğrencilerimiz adına teşekkür 
ederiz.”
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Türkiye'nin en köklü hafızlık 
müessesesi olan Kestanepazarı hemen 
her yaş grubundan hafız mezun 
vermeye devam ediyor.

Kökleri 1600'lü yıllara kadar uzanan, 
son 100 yıldır aralıksız hafızlık eğitimi 
veren ülkemizin ilk resmi hafızlık 
müessesesi olan, 1945'den günümüze 
resmi olarak 6 binden fazla hafız 
mezun vermiş Kestanepazarı'nda 2021 
yılında da 85 öğrenci hafızlık belgesi 
almaya hak kazandı.

Bu yıl mezun olan 85 hafızımız 
arasında yer alan 58 yaşındaki en 
yaşlı hafızımız Necmettin Yüce ile en 
genç hafızımız 12 yaşındaki Yusuf 
Enes Akdoğan bir araya gelerek hatıra 
fotoğrafı çektirdi. İki hafızımızda 
hafızlık eğitimi hakkındaki duygu 
düşüncelerini Kestanepazarı Haber 
Bülteni okurlarıyla paylaştı.

HAFIZLIKLA ANNEM TANIŞTIRDI
2009 İzmir doğumla olan Yusuf Enes 
Akdoğan, hafızlık ile tanışmasının 
annesi sayesinde olduğunu aktardı. 
Annesi'nin Kur'an Kursu hocalığı 
yaptığı dönemlerde hafızlığın ne 

olduğunu öğrendiğini belirten Yusuf 
Enes Akdoğan, "O yaşlarda hafız 
olmak için içimde bir heyecan oluştu. 
Sonradan öğrendim ki annem de 
benim hafız olmamı istiyormuş" dedi.

TAVSİYE ÜZERİNE 
KESTANEPAZARI'NA GELDİ 18 
AYDA HAFIZ OLDU
Biraz daha büyüyüp kesin karar 
verdiğinde hafız olmak istediğini 
ailemlsiyle paylaştığında anne ve 
babasının çok mutlu olduğunu 
da belirten Hafız Yusuf Enes 
Akdoğan, hafızlık eğitimi için hemen 
çevrelerindeki kurumlar hakkında 
bilgi toplamaya başladıklarını söyledi. 
Daha sonra aile yakınlarının tavsiyesi 
üzerine Kestanepazarı'na müraccat 
ettiklerini dile getiren Akdoğan, 
"Kestanepazarı'nda Hafız Fatih Muslu 
Hocamın öğrencisi olarak yaklaşık 
18 ayda hafızlığımı tamamladım" 
şeklinde konuştu.

"YURT ARKADAŞLIĞI 
KARDEŞLİK GİBİ"
Karabağlar Müftülüğü Kestanepazarı 
Hatay Kur'an Kursu'na kayıt 
yaptırdıktan sonra en çok yatılı 

öğrencilik durumuna alışmakta 
zorlandığını dile getiren Hafız Yusuf 
Enes Akdoğan, "İlk kez ailemden ayrı 
kalıyordum. Bu beni başlarda çok 
zorladı. Kurs öğretmenlerimiz, eğitim 
koçlarımız ve buradaki arkadaşlık 
sayesinde bu durumunda üstesinden 
geldik. Hem yurt arkadaşlığı mahalle 
ve okul arkadaşlığının çok çok 
ötesinde. Burada tam manası ile bir 
aile oluyorsunuz. Yurt arkadaşlığı 
adeta kardeşlik gibi" ifadelerini 
kullandı.

HAFIZLIK EĞİTİMİ ALMAK 
İSTEYENLERE KESTANEPAZARINI 
TAVSİYE ETTİ
Büyüdüğünde otomotiv mühendisi 
olmak istediğini de dile getiren Hafız 
Yusuf Enes Akdoğan, sözlerini şöyle 
tamamladı:
"Hafız olduktan sonra çevremdeki 
herkesin bana karşı tavrı değişti. Artık 
toplumda daha saygın bir konumda 
olduğumu hissedebiliyorum. Bu 
saygınlık beraberinde sorumluluğu 
da getiriyor. Çevremdeki herkese 
karşı örnek bir kişi olmak için daha 
dikkatli davranıyor ve okuldaki tüm 
derslerime de eskisinden daha çok 

Kestanepazarı'nda   
    Hafızlığın
    Yaşı Yok
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ve çalışıyorum ve bundan mutluluk 
duyuyorum. Hafızlık eğitimi almak 
isteyen küçük kardeşlerime de hiç 
düşünmeden Kestanapazarı'na 
gelmelerini tavsiye ederim"  

KALBİNDEN ETTİĞİ DUA 
BAŞKASININ DİLİNDEN GELDİ
Uşak ili Kökez Köyü'nde 1964 yılında 
dünyaya gelen 2021 yılında mezun 
verdiğimiz en yaşlı hafızımız olan 
emekli imam Necmettin Yüce ise 
hafızlık ateşinin yüreğine bir Ramazan 
Ayı Toplantısı öncesinde düştüğünü 
aktardı. Emekliliğine az bir süre kala 
Pınarbaşı Çarşı Camii'nde imamlık 
yaparken Ramazan Ayı Hazırlık 
toplantısında o zamanki Bornova 
İlçe Müftüsü Abdurrahman Koçak'ın 
ezbere mukabele okutmak istemesi 
üzerine toplantıdaki imamlara 
yönelik "İçinizde kaç hafız var" 
diye sorduğunu ve el kaldıran 
arkadaşlarını görünce imrenerek 
içinden "Yarabbi bana da hafız olmayı 
nasip" et diyerek dua ettiğini belirtti. 
Bu hâl ve duygu içerisinde iken 
kalbinden geçen duayı duymuşçasına 
Bornova İlçe Müftüsü  Abdurrahman 
Koçak'ın kendisine "Allah sana 
hafızlık nasip etsin" dediğini de 
aktaran Hafız Necmettin Yüce, 
"Toplantıdan bir saat sonra görev 
yerim Pınarbaşı Çarşı Camii'nde 
ikindi namazı öncesi yüzünden 
Kur'an okudum. Okuduğum Kur'an-ı 
Kerim'i Emekli Hocamız Hafız Kamil 
Dilekçi de dinlemiş ve bana 'Ne güzel 
okudun. Hafız gibi okudun deyip 
ardından tüm cemaate çay ısmarladı.' 
Aynı gün içerisinde bir kaç saat 
aralıkla yaşadığım bu olaylar sonrası 
emekli olmaktan vazgeçip hafızlık 
çalışmalarına başladım" dedi.

Hafızlık eğitiminin ilk aşaması için 
camide Emekli İmam Hafız Kamil 
Dilekçi'ye her gün bir sayfa yüzünden 
Kur'an-ı Kerim okuduğunu belirten 
Hafız Necmettin Yüce "Okumam 
bitince emeklilik dilekçemi verdim. 
Hafızlık için Kestanepazarı Merkez 
Kur'an Kursu'nu aradım. Kurra Hafız 
Sadık Daştan Hocam ile program 
yaptık. Lakin araya giren pandemi 
süreci bir türlü programımıza 
uymamıza müsaade etmedi" şeklinde 
konuştu.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ EŞİ 
BELLETMENLİĞİNİ YAPTI
Dünya çapında yaşanan salgının 
da etkisiyle bir türlü tam manası ile 
hafızlık eğitimine başlayamadığını 
belirten Hafız Necmettin Yüce, 
"Rabbime şükürler olsun ki böyle 
iyi bir eşe sahibim. Eşim yaşadığım 
bu sıkıntıyı görüp bana destek 
olmak için adeta evi dershaneye 
çevirdi. Hocamızla belirlediğimiz 
programı bana tam manası ile Kur'an 
Kursu'ndaymışım gibi uygulattı. Ders 
saatlerinde beni odama bırakırken 
telefonumu aldı. Evde tamamen sessiz 
ve ezber yapmaya uygun bir ortam 
yarattı. Eşim tam manası ile evde bana 
belletmenlik yaparak benim hafız 
olmam için büyük gayret gösterdi" 
ifadelerini kullandı.

"EŞİMİN DUASI KABUL OLDU 
HAFIZ OLDUM"
Bugün ben hafız isem eşimin 
sayesindedir Allah kendisinden 
razı olsun şeklinde dua eden Hafız 
Necmettin Yüce sözlerini şöyle 
tamamladı:
"Eşim hafız olmam için canı gönülden 
o kadar çok çabaladı ki bir ara Korona 
hastalığına yakalandığında kendi için 
değil benim için üzüldüğünü gördüm. 
O kadar ki hastayken ne kendi için 
ne de şifa için değil sadece benim 
hafızlığım için dua ettiğine tanık 
oldum.  "Ya Rabbi Necmettin beyin 
hafızlığını görmeden canımı alma 
diye" dua eden eşimin duası kabul 
oldu ve ben hafız oldum."

Hafız Yusuf Enes Akdoğan Hafız Necmettin Yüce



KESTANEPAZARI HABER BÜLTENİ  l Sayı: 22 / Ekim 2021 - Mart 202212

Karabağlar Müftülüğü Kestanepazarı 
Hatay Kur’an Kursu’nda hafızlık 
eğitimi gören öğrenciler, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı’nın Manisa’da bulunan 
Şehzadeler Kırkağaç Gençlik ve İzcilik 
Kampı’ndaki imkânlardan faydalandı. 
Hafta sonunu içine alacak şekilde 4 
gün süren etkinliklerde Gençlik ve 
Spor Bakanlığı’nın eğitimcilerinin 
gözetiminde birçok sportif faaliyette 
bulunan öğrenciler, Miraç Kandili 

gecesi de hep birlikte Kur’an-ı Kerim 
okuyup dua etti.
Karabağlar Müftülüğü Kestanepazarı 
Hatay Kur’an Kursu’nda hafızlık 
eğitimi gören 120 öğrenci, Evrensel 
Hafızlar Derneği Genel Merkezi’nin 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte 
yapmış olduğu etkinlik çerçevesinde 
Manisa Şehzadeler Kırkağaç Gençlik 
ve İzcilik kampında dolu dolu 4 gün 
geçirdi. Cuma günü Kestanepazarı 

Öğrenci Yetiştirme Derneği tarafından 
kiralanan tur otobüsüyle yola çıkan 
hafızlık öğrencilerine, Karabağlar 
Müftülüğü Kestanepazarı Hatay 
Kur’an Kursu Yöneticisi İsa Özgen, 
Kurs Öğreticileri Fatih Gülpamuk, 
Hasan Hüseyin Türe, Salih Sevinç ve 
Bayram Güzelhan ile Eğitim Koçu 
Mehmet Keskin ve Mehmet Erikli 
eşlik etti.

Hafızlık 
Öğrencileri 
Gençlik ve 
Spor Bakanlığı 
Tesislerinde 
Kamp Yaptı
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ÖĞRENCİLER ATA SPORLARINA ÇOK 
İLGİLİ
Ruhsal, bedensel ve zihinsel gelişimlerine 
katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen 
kamp etkinliğinde hafız öğrenciler 
balon futbolu, sinyal, müzik, mini golf, 
tenis, el sanatları ve bisiklet gibi onlarca 
sportif faaliyetlerde bulundu. Hafızlık 
öğrencilerin yapılan faaliyetlerde matrak 
ve okçuluk başta olmak üzere ata 
sporlarımıza ve halk oyunlarımıza çok 
daha fazla ilgi gösterdiği gözlemlendi.

KANDİL GECESİNDE HEP BİRLİKTE 
KUR’AN-I KERİM OKUYUP İLAHİ 
SÖYLEDİLER
Etkinlik takvimindeki Pazar gecesinin 
İslam Âlemimiz için mübarek olan 
Mirac Kandili’ne denk gelmesi hafızlık 
öğrencilerinde ayrı bir sevinç ve heyecan 
yaşattı. Müslümanlara namaz ve af gibi 
büyük müjdelerin geldiği Miraç Gecesi’nin 
feyzinden yararlanmak isteyen öğrenciler 
gece için çeşitli hazırlıklarda bulundu. Özel 
olarak planlanan Miraç Gecesi programı 
Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Kur’an-ı 
Kerim tilavetinin ardından programın 
açılış konuşmasını Kur’an Kursu Yöneticisi 
İsa Özgen yaptı. Açılış konuşmasının 
ardından Kur’an-ı Kerim okuyup dua 
eden hafızlık öğrencileri ayrıca kendi 
aralarında oluşturdukları koro ile en 
sevilen ilahileri seslendirdi. İlahilerin 
ardından Kur’an Kursu Öğreticisi Fatih 
Gülpamuk öğrencileri Miraç Gecesi’nin 
İslam Âlemi taşıdığı önemi anlatan bir 
konuşma yaptı. Son olarak da Kur’an 
Kursu öğreticisi Bayram Güzelhan, hafızlık 
öğrencilerimizin başta Peygamberimiz 
Hz. Muhammed (SAV.)  efendimiz olmak 
üzere tüm peygamberlerimiz, şehitlerimiz 
ve hayırseverlerimizin ruhu için okuduğu 
Hatm-i Şerif ’lerin duasını yaptı.
Öğrencilerin hocalarının eşliğinde 
katıldığı programdan çok mutlu 
döndüklerini belirten Kestanepazarı 
Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ali 
Koç, dernek olarak her zaman hafızlık ve 
Kur’an-ı Kerim eğitimi alan öğrencilerin 
fiziksel ve zihinsel gelişimlerini 
desteklemek için çalışmaya devam 
edeceklerini dile getirdi. Başkan Ali 
Koç, ayrıca etkinliğin gerçekleşmesi için 
Kestanepazarı hafızlık öğrencilerini davet 
eden Evrensel Hafızlar Derneği ile Gençlik 
ve Spor Bakanlığı’na teşekkür etti.
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Karabağlar Müftülüğü 
Kestanepazarı Hatay Kur’an 
Kursu’nda hafızlık eğitimi 

alan 18 minik öğrencimiz, 11 Kasım 
Millî Ağaçlandırma Günü etkinlikleri 
kapsamında Gaziemir Sarnıç mevkiinde 
minik fideleri toprakla buluşturdu.

Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı 
olarak gerçekleştirilen “Geleceğe 
Nefes, Dünyaya Nefes” kampanyasıyla 
milyonlarca fidan toprakla 
buluşturulurken, Kestanepazarı’nın 
hafız adayları da etkinlikte yerini aldı.

Karabağlar Müftülüğü Kestanepazarı 
Hatay Kur’an Kursu’nda görevli Eğitim 
Koçu Mehmet Keskin ve Kestanepazarı 
Öğrenci Yetiştirme Derneği Sosyal 
Faaliyetler Sorumlusu Halil İbrahim 
Atakan’ın refakatinde etkinliğe 
katılan öğrenciler, Peygamberimiz 
Hz. Muhammed (SAV) Efendimizin 
“Sizden herhangi biriniz kıyamet 
kopuyor olsa dahi elindeki fidanı 
diksin.” Hadis-i Şerif ’i üzerine hareket 
ettiklerini dile getirdi. Yaklaşık 100 
fidanı toprakla buluşturdu.

Fidan dikim etkinliğinde yaklaşık 
100 fidanı toprakla buluşturan hafız 
adayları daha sonra hep birlikte hatıra 
fotoğrafı çektirildi.

Hafız Adayı Miniklerden 
Geleceğe Nefes
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İzmir Karabağlar’da bulunan Şehit 
Yahya Efiloğlu İmam Hatip Ortaokulu 
ile Bayındır’da bulunan Muzaffer 
Tuzcuoğlu İmam Hatip Ortaokulu 
öğrencileri Kestanepazarı Eğitim 
Kampüsünü gezdi.
Karabağlar Şehit Yahya Efiloğlu İmam 
Hatip Ortaokulu ile Bayındır Muzaffer 
Tuzcuoğlu İmam Hatip Ortaokulu 
öğrencileri, tercih edebilecekleri 
İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi 
ve imkânlarını yerinde görmek için 
birer gün arayla Kestanepazarı Eğitim 
Kampüsümüzü ziyaret etti.
Kestanepazarı’nın İzmir Anadolu 
İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören 
öğrencilere sunduğu hizmetleri 
yerinde görmek için kampüsü gezen 
öğrenciler, yurt imkânı, yatakhaneler, 
sosyal beceri ve teknik atölyeleri ile 
kampüsteki sosyal, sportif ve eğitim 
faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aldı. 
Ardından İzmir Anadolu İmam Hatip 
Lisesi’ni de gezen öğrenciler, okuldaki 
imkânları da yerinde inceleyerek, 
Kestanepazarı ve İzmir Anadolu 
İmam Hatip Lisesi’ni yerinde tanıma 
fırsatı buldu.

İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri 
Eğitim Kampüsümüzü Gezdi
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İzmir Karabağlar’da bulunan 
Kestanepazarı Hatay Eğitim 
Kampüsü’nde örgün eğitimle 
birlikte hafızlık yapan ve Kur’an-ı 
Kerim eğitimi alan öğrencilerimizin 
geleceğe hazırlanması için Karabağlar 
Halk Eğitim Merkezi (HEM) kurs 
desteği veriyor. Hem mesleki, 
hem akademik, hem de kişisel 
gelişim kurslarıyla öğrencilerimizi 
destekleyen Karabağlar HEM, 
öğrenci, öğretmen, hoca ve velilerden 
büyük takdir topluyor.
Karabağlar HEM, Kestanepazarı 
Hatay Eğitim Kampüsü içerisinde 
bulunan Karabağlar Müftülüğü 
Kestanepazarı Hatay Kur’an Kursu 
ile Karabağlar İlçe Millî Eğitim 
Müdürlüğü Özel Kestanepazarı 
Hatay Ortaöğrenim Erkek Öğrenci 
Yurdu’nda kalan 600 öğrenci için 
tüm imkânlarını seferber etti.
Karabağlar’da vatandaşların istek 

ve ihtiyaçları doğrultusunda oluşan 
hiçbir talebi geri çevirmemeye çalışan 
Karabağlar HEM, Kestanepazarı 
himayesinde tamamen ücretsiz 
yatılı eğitim gören öğrencilerin yaş 
gruplarına göre kişisel, akademik ve 
mesleki gelişimleri için ihtiyaçları 
doğrultusunda talep edilen kursların 
açılmasını da sağladı.

KARABAĞLAR HALK 
EĞİTİM MERKEZİ’NDEN 
HEM EĞİTİMCİLERE VE HEM 
ÖĞRENCİLERE DESTEK
Bu bağlamda Kestanepazarı’nda 
görevli eğitimciler için Oryantasyon 
kursu açan Karabağlar HEM ayrıca 
mesleki gelişimin sürekliliği için de 
İmam Hatip, Müezzin Kayyım ve 
Kur’an Kursu Öğreticiliği Yeterlilik 
Sınavına Hazırlık Kursları açtı. 
Kestanepazarı Öğrencilerinin 
gelişimi için de çaba sarf eden 

Karabağlar HEM, Kestanepazarı 
eğitimcilerinin ve öğrencilerinin 
talebi üzerine, öğrencilerin 
hafızlıklarını tekrar etmeleri için 
Hafızlık Tekrar Kursu açarken öte 
yandan öğrencilerin akademik 
başarılarını ve sosyal gelişimlerini 
artırmak için de Liderlik Eğitimi, 
Sosyal ve Beşeri Yetkinlikler 
Kursu’nu da hayata geçirdi. Tüm 
bunların yanı sıra öğrencilerin 
kişisel gelişimlerini desteklemek ve 
motivasyonlarını da artırmak adına 
Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme 
Derneği ile Millî Kültür ve Ahlaka 
Hizmet Vakfı’mızın da desteğiyle 
yapılan atölyelerde Karabağlar 
HEM’in desteği ile Bilgisayar, Akıl 
Oyunları, Robotik Kodlama, Ahşap, 
Ebru, El Sanatları, Gastronomi, 
Fotoğrafçılık ve Kısa Film Video 
Yapımı kursları da öğrencilerin 
kullanımına sunuldu.

Karabağlar HEM’den İlim 
Talebelerine Tam Destek
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Karabağlar Müftülüğü Kestanepazarı Hatay Kur’an Kursu 
Müdürlüğü’ne Hafız İsa Özgen atandı. Kestanepazarı Öğrenci 
Yetiştirme Derneği Başkanı Cüneyd Dayhan, Kestanepazarı 
Hatay Kur’an Kursu Yurt Müdürü Halil Taşcı, Kestanepazarı 
Öğrenci Yetiştirme Derneği İdari İşler ve Personel Müdürü 
Ahmet Özer ile birlikte kursta görevli bulunan hafızlık hocaları, 
Hafız İsa Özgen’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun 
dileklerinde bulundu.
Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği’nin İzmir Hatay 
semtinde bulunan Eğitim Kampüsü içerisinde yer alan 
Karabağlar Müftülüğü Kestanepazarı Hatay Kur’an Kursu 
Müdürlüğü’nde 25 yıldır görev yapan Hafız Şaban Küçük’ten 
boşalan Kurs Müdürlüğüne Kursta görevli Hafız İsa Özgen 
atandı.
 Kestanepazarı’nda 25 yıldır görev alan ve memleketi 
Çanakkale’ye tayini çıkan Hafız Şaban Küçük’ün ardından, 
aynı kursta hafızlık hocası olarak görev yapan Hafız İsa Özgen 
Karabağlar Müftüsü Fahri Tüfekçioğlu tarafından Kurs Müdürü 
olarak atandı.

BAŞARISI KANITLANMIŞ KESTANEPAZARI HAFIZLIK 
EĞİTİM SİSTEMİ KORUNMUŞ OLDU
Atama kararının iletilmesi ile görevine başlayan Hafız İsa 
Özgen’i çalışma arkadaşları makamında ziyaret ederek tebrik 
etti. Karabağlar Müftülüğü Kestanepazarı Hatay Kur’an Kursu 
hocaları tarafından hediye alınan masa isimliğini kursta görevli 
tüm hocalar adına takdim eden Kestanepazarı Hatay Kur’an 
Kursu Yurt Müdürü Halil Taşcı, Hafız İsa Özgen’e yeni görevinde 
başarılar diledi.
Kurs çalışanları olarak, mesai arkadaşları olan İsa Özgen’in 
Kurs Müdürü olarak atanmasından dolayı büyük mutluluk 

duyduklarını da dile getiren Taşcı, “Bu sayede gelenekselleşmiş, 
başarısı kanıtlanmış ve tüm çalışanlarımızın alışık olduğu 
Kestanepazarı Hafızlık Eğitimi Sisteminin korunarak aynı 
şekilde devam etmesi sağlanmıştır” dedi.

“ÜMMETİN EMANETİ YAVRULARIMIZI KUR’AN MUHAFIZI 
OLARAK YETİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”
Yapılan ziyaretten dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile 
getiren Kurs Müdürü İsa Özgen, yıllardır ümmetin emaneti 
tertemiz yavruların yüce kitabımızı ezberleyip hafız olması 
için birlikte mücadele ettiklerini dile getirdi. Bugünden 
itibaren de Şaban Küçük hocadan aldıkları bayrağı daha da 
ileri taşıyabilmek adına var güçle çalışacaklarının altını çizen 
Müdür Özgen, “Kestanepazarı ülkemizde Cumhuriyet tarihi 
boyunca kesintisiz hafızlık eğitimi veren yegâne kurumdur. 

Yüzde yüz hafızlık başarısı gösteren 
kurumumuzun, bu başarısında 
hiç şüphe yok ki en büyük pay 
sahibi fedakârca çalışan siz değerli 
hocalarımındır. İnanıyorum ki 
sizlerin de bu desteği ve inancı ile 
hocalarımızdan aldığımız bayrağı 
hep birlikte daha da ilerilere 
taşıyacak, Kestanepazarı olarak 
ümmetin emaneti yavrularımızı, 
İslam’a yakışır birer Kur’an 
muhafızı olarak yetiştirmeye 
devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Dernek Başkanımız 
ve Hocalarımız 
Kur’an Kursu 
Müdürlüğü’ne 
Atanan Hafız İsa 
Özgen’i Tebrik Etti

Ahmet Özer, İsa Özgen, Cüneyd Dayhan



KESTANEPAZARI HABER BÜLTENİ  l Sayı: 22 / Ekim 2021 - Mart 202218

Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme 
Derneği’nin Hatay’daki Eğitim 
Kampüsü, Karabağlar İlçe Müftülüğü 
aylık personel toplantısına ev sahipliği 
yaptı. Toplantıda İlçe Müftüsü Fahri 
Tüfekçioğlu ilçedeki diyanet personeli 
ile bir araya geldi.
Özel Kestanepazarı Hatay 
Ortaöğrenim Erkek Öğrenci 
Yurdu’nun konferans salonunda 
gerçekleştirilen toplantıda ilçede 
görevli tüm diyanet personeli hazır 
bulundu.

BAŞARI DİLEKLERİNDE BULUNDU
Öğleden önce imam ve müezzinler, 
öğleden sonra ise Kur’an Kursu 
Öğreticileriyle olmak üzere iki 
birleşim halinde yapılan toplantılar 
İlahiyat Camii İmam Hatibi Enes 
Hamdemirci’nin okuduğu Kur’an-ı 
Kerim ile başladı. Açılış 
Kur’an-ı Kerim’inin 
ardından kürsüye 
çıkan Karabağlar 
Müftüsü Fahri 
Tüfekçioğlu, olağan 
aylık toplantıda Diyanet 
İşleri Başkanlığı’ndan 
gelen yönetmelik 
ve talimatları 
personellerine iletti. 
Geçtiğimiz ay ile ilgili 
değerlendirmelerde de 
bulunan İlçe Müftüsü 

Tüfekçioğlu, önümüzdeki dönemde 
yapılması planlanan işlerle ilgili 
personelleriyle istişarelerde bulundu.
Konuşmasında yapmış olduğu ev 
sahipliğinden dolayı Kestanepazarı 
Öğrenci Yetiştirme Derneği 

yöneticileri ve personellerine teşekkür 
eden İlçe Müftüsü Tüfekçioğlu, 
Kestanepazarı Hatay Kur’an Kursu 
öğrencileri ve hocaları ile ilçede 
görevli tüm diyanet personeline de 
başarılar diledi.

Karabağlar İlçe Müftülüğü Toplantısına 
Ev Sahipliği Yaptık

Karabağlar İlçe Müftülüğü Şube 
Müdürü Murat Akkuş

Karabağlar İlçe Müftüsü 
Fahri Tüfekçioğlu

Halil Taşcı, Fahri Tüfekçioğlu, Ahmet Özer, Hasan Akburak, Ali Koç
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Türkiye’nin yüz yılı aşkın süredir 
aralıksız hafızlık eğitimi veren yegâne 
kurumu olan Kestanepazarı, Millî 
Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel 
Müdürlüğü’nün İmam Hatip Okulları’na 
yönelik yaptığı mesleki yarışmalarda 
İzmir’de elde ettiği 4 birincilikle Kur’an-ı 
Kerim eğitimindeki kalitesini bir kez daha 
gözler önüne serdi.
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün 
İmam Hatip Okulları’na yönelik 
yaptığı Mesleki Yarışmalara Karabağlar 
Müftülüğü Kestanepazarı Hatay Kur’an 
Kursu’nda eğitim gören öğrencilerimiz, 
yine Kestanepazarı Eğitim Kampüsü 
içerisinde yer alan ve eğitim hayatlarına 
devam ettikleri İzmir Anadolu İmam 
Hatip Lisesi adına katıldı. Katıldıkları 
yarışmalarda büyük başarı gösteren ve 
birçok dereceye imza atan öğrencilerimiz 
toplamda 4 ayrı alanda birincilik kazandı.
Lise öğrencilerimizden Yunus Emre 
Karcı, Liseleri Arası Genç Seda Kur’an-ı 
Kerim Güzel Okuma Yarışması İzmir 2. 
Bölge Birincisi olurken, Mesut Ceylan 
da İmam Hatip Liseleri Arası Genç Genç 
Hatipler Hutbe Yarışması İzmir 2. Bölge 
Birinciliğini kazandı. Aynı yarışmanın 
ortaokullar kısmında yarışmaya katılan 
öğrencilerimizden Ömer Baydar 
İmam Hatip Ortaokullar Arası Genç 
Seda Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma 
Yarışması İzmir 2. Bölge Birinciliğini 
göğüslerken Nurullah Boyraz da İmam 
Hatip Ortaokullar Arası Genç Bilaller 
Ezan Okuma Yarışması İzmir 2. Bölge 
Birinciliğini elde etmeyi başardı.

Millî Eğitim bünyesinde yapılan 
yarışmada aldıkları başarı ile okullarını 
temsilde başarı sağlayan öğrencilerinden 
dolayı veli olarak büyük gurur 
duyduklarını belirten Karabağlar 
Müftülüğü Kestanepazarı Hatay Kur’an 
Kursu Müdürü Hafız İsa Özgen, 
yetiştirdikleri öğrencilerin almış oldukları 
başarıların kendileri için ayrı bir gurur 
kaynağı olduğunu dile getirdi.

“ÖĞRENCİLERİMİZ MİLLETİMİZİ VE 
DEVLETİMİZİ DE EN İYİ ŞEKİLDE 
TEMSİL EDECEKTİR”
Kur’an Kursu’na 10-11 yaşlarında 
gelen ve yatılı eğitim alan öğrencilerin 
tüm yurt hocalarının evladı gibi 
olduğunu da vurgulayan Kurs Müdürü 
Özgen, “Bu yavrular bizlere ümmetin 
emaneti. Emin olun ki biz bu çocukları 
kendi evlatlarımızdan bir an olsun 
ayrı düşünmüyoruz. Hal böyle iken 
öğrencilerin göstermiş oldukları 
başarılardan da hocaları olarak bizler de 
kendimize bir nebze olsun pay çıkarıyor, 
mutlu oluyor ve gurur duyuyoruz. Bizler 
Kestanepazarı’nın Millî ve Manevi eğitim 
kalitesinden eminiz. Kestanepazarı’nda 
bu duygu ve düşüncelerle eğitim alan 
yavrularımız nasıl ki bugün eğitim 
aldıkları okulları başarı ile temsil ettilerse 
emin olun ki yarın da içine doğdukları 
milletimizi ve devletimizi de en iyi şekilde 
temsil edeceklerdir. Öğrencilerimizi 
ve kıymetli hoca ve öğretmenlerini bu 
başarılarından dolayı tekrar tebrik eder 
başarılarının devamını dilerim” dedi.

“BAŞARININ SIRRI KESTANEPAZARI 
EĞİTİM GELENEĞİDİR”
Kestanepazarı Eğitim Kampüsü 
içerisinde yer alan ve lise öğrencilerimize 
hizmet veren Özel Kestanepazarı 
Hatay Ortaöğrenim Erkek Öğrenci 
Yurdu Müdürü Zübeyir Kuyubaşı da 
öğrencilerinin yarışmalarda gösterdiği 
başarıdan dolayı büyük gurur 
duyduklarını dile getirdi. Öğrencilerin 
mesleki yarışmalarda bu denli başarılı 
olmasının Kestanepazarı Eğitim 
Geleneğinden kaynaklandığının altını 
çizen Müdür Kuyubaşı, açıklamalarına 
şöyle devam etti:
“Bizler Karabağlar Müftülüğü’nde Hafızlık 
ve Kur’an- Kerim Eğitimini tamamlayıp 
ortaokuldan başarı ile mezun olup liseye 
geçen yavrularımıza eğitim sürelerinde 
yardımcı olmak için çalışıyoruz. Bu süre 
zarfında öğrencilerimizin aldıkları temel 
dini bilgileri yanı sıra Kur’an-ı Kerim 
ve hafızlık eğitimlerinde edindikleri 
meziyetleri de kaybetmemeleri için 
hocalarımızdan aldığımız destekle 
öğrencilerimizle bu tür eğitimlerin 
tekrarlarını yapıyoruz. Sahip olduğumuz 
imkân ve bu ekol sayesinde akademik 
başarının yanı sıra öğrencilerimizin 
mesleki derslerde de başarıları katlanarak 
artmakta. Bu başarının elde edilmesinde 
emeği geçen tüm hocalarımızı ve 
öğretmenlerimizi ve başarı da en büyük 
pay sahibi öğrencilerimizi bir kez daha 
tebrik eder başarılarının devamını 
dilerim”

Kur’an Eğitimi’nde Dört 
Dörtlük Başarının Adresi 

Kestanepazarı

Ömer Baydar, Yunus Emre Karcı, Nurullah Boyraz, Mesut Ceylan
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Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme 
Derneği’nin İzmir Hatay’da bulunan 
Eğitim Kampüsü’nde görevli eğitim 
personellerinin hizmet içi eğitimleri 
tüm hızıyla devam ediyor. Öğrencilerle 
7/24 ilgilenen eğitimcilerimiz 
üniversite onaylı Eğitim Koçu 
Sertifikalarını teslim aldı.
Kestanepazarı Eğitim Kampüsü’nde 
görevli 18 eğitim personeli, Aydın 
Adnan Menderes Üniversitesi’nden 
aldıkları eğitim sonunda Eğitim Koçu 
Sertifikası almaya hak kazandı. Eğitim 
Koçu sertifikası alan eğitimcileri 
ağırlayan Kestanepazarı Yönetim 
Kurulu Başkanı Cüneyd Dayhan, 
eğitimcileri teker teker tebrik ederek 
başarılarının devamını diledi.

“TÜM İMKÂNLARIMIZI 
ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN SEFERBER 
ETTİK”
Kestanepazarı Eğitim Kampüsü’nde 
himaye edilen tüm öğrencilerin 
ümmetin emaneti olduğu bilincinde 
olduklarını da sözlerine ekleyen 
Başkan Dayhan, “Biz Kestanepazarı 
dernek ve vakfı olarak tüm 
imkânlarımızı bu güzel yavrularımızın 
geleceğe hazırlanmaları için seferber 
ettik. Bizim varlık sebebimiz dinine, 
vatanına, devletine ve milletine bağlı 

güzel ahlaklı nesil yetiştirmektir. 
Bu uğurda fedakârca çalışan tüm 
eğitimcilerimizi bir kez daha tebrik 
eder başarılarının devamını dilerim” 
dedi.

“EĞİTİM SÜREKLİ GELİŞEN BİR 
OLGUDUR”
Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi’nde verilen eğitime 
katılan tüm eğitimcilerinin büyük bir 
başarı göstererek sertifika almaya hak 
kazanmasından dolayı büyük gurur 
duyduğunu dile getiren Kestanepazarı 
Eğitim Koordinatörü Eğitim Uzmanı 
Zübeyir Kuyubaşı, “Eğitim durağan 
değil çağın gerekliliklerine göre sürekli 
gelişen, değişen bir olgudur. Ailelerinin 
bizlere emanet ettikleri yavrularımızı 
geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için, 
biz de eğitimcilerimizle kendimizi 
sürekli yeniliyoruz”  şeklinde konuştu.

EĞİTİMDE LİYAKAT, HİZMET 
İÇİ EĞİTİM VE PROFESYONEL 
YÖNETİM
Hiç bir işin çıraklığını yapmadan 
ustası olunamayacağı fikriyle 
hareket ettiklerini ve kurum için 
görevlendirmelerde bu kıstasla hareket 
ettiklerini dile getiren Kestanepazarı 
Eğitim Koordinatörü Kuyubaşı, 

hizmet içi eğitimleri aksatmadan 
uygulamak suretiyle eğitimcilerini 
de sürekli güncel ve dinamik tutmayı 
başardıklarını aktardı. Bu yolla liyakat 
ölçütlerinden asla vazgeçmeden eğitim 
personelinin görevde yükselmelerini 
sağladıklarını ve eğitimin tüm 
aşamalarında profesyonel yönetime 
devam ettiklerini sözlerine ekleyen 
Eğitim Koordinatörü Kuyubaşı, 
tüm velilerin içinin rahat olmasını, 
evlatlarının güvenli ellerde, alanında 
uzman profesyonel eğitimcilerin 
rehberliğinde eğitim hayatlarına devam 
ettiklerinin altını çizdi.

ASIM’IN NESLİ’NİN HİZMETİNDE 
OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Kestanepazarı Eğitim Kurumları olarak 
hafızlık yapan ve Kur'an eğitimi alan 
öğrencilerin hizmetinde olmaktan 
büyük gurur duyduklarını da belirten 
Eğitim Koordinatörü Kuyubaşı, 
sözlerini şöyle tamamladı:
“Kestanepazarı Ailesi olarak dün 
olduğu gibi bugün ve yarın da Asım’ın 
Nesli’nin hizmetinde olmaya devam 
edeceğiz. Bu yolda bizlere inanan 
ve bizlerden desteğini esirgemeyen 
tüm Kestanepazarı ailesine ve 
bağışçılarımıza bir kez daha teşekkür 
ederim.”

ÜNİVERSİTE ONAYLI EĞİTİM KOÇU 
SERTİFİKALARINI TESLİM ALDILAR
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Karabağlar Müftülüğü 1-7 Ekim 
tarihleri arasında kutlanan Camiler 
ve Din Görevlileri Haftası sebebiyle 
bir dizi program gerçekleştirdi. 
Yapılan programlarda Karabağlar 
Müftülüğü Kestanepazarı Hatay 
Kur’an Kursu’na da yer veren 
Karabağlar Müftülüğü, hafızlık 
eğitimi alan öğrencilerimizi ziyaret 
etti.
Diyanet İşleri Başkanlığından 
tarafından bu yıl "Cami, Din 
Görevlileri ve Vefa" temasıyla 
düzenlenen Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası tüm yurtta 
olduğu gibi Karabağlar ilçesinde 
de bir dizi etkinlikle kutlandı. 
Karabağlar Müftülüğü tarafından 
organize edilen programlar 
içerisinde Kestanepazarı Hatay 
Kur'an Kursu hafız öğrencilerimizle 
de bir etkinlik gerçekleştirildi.
Yapılan etkinlikte Karabağlar 

İlçe Vaizi Ayhan Savaş, hafız 
öğrencilerimize Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası hakkında 
bilgi verdi. Bu yılın temasının 
"Cami, Din Görevlileri ve Vefa" 
olduğunu bildiren İlçe Vaizi 
Savaş, Müslümanları bir yere 
toplayabilmesi açısından camilerin 

Türk-İslam Medeniyetindeki 
eşsiz değerini ve toplumsal 
fonksiyonlarını anlattı.
Ayrıca bizlere dinimizi öğreten 
hocalarımıza vefanın bir borç 
olduğunu dile getiren İlçe Vaizi 
Savaş, öğrencilerimizin sorduğu 
sorulara da cevap verdi.

CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ 
HAFTASI PROGRAMI DÜZENLENDİ

Kestanepazarı kurumlarımızdan 1990-92 
yılları arasında Millî Kültür ve Ahlaka 
Hizmet Vakfı, 1990-2005 yılları arasında 
Kestanepazarı Fidan Eğitim Kurumları 
Derneği ve 2003-2004 yılları arasında 
da Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme 
Derneği’nde başkanlık yapmış olan Hulusi 
Hatipoğlu Hocamız vefatının 8. yılında 
dualarla anıldı.
Özel Kestanepazarı Hatay Ortaöğrenim 
Erkek Öğrenci Yurdu'nda bulunan, Hulusi 
Hatipoğlu hocamızın kurumlarımıza 
bağışladığı ve kendi ismini taşıyan 
kütüphanede gerçekleşen anmaya eski 
dernek yönetim kurulu üyeleri başkanlar, 
mezunlar ve Hulusi Hatipoğlu hocamızın 
öğrencileri katıldı.
Hulusi Hatipoğlu Kütüphanesinde 
yapılan anma töreninde konuşan Manisa 
Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Görevlisi Türkmen Âlim Mu-
hammed Ş. Şerif ilmin üç rüknü olduğunu 
bunların da hoca, öğrenci ve kitap olarak 
sıralandığını aktardı. Sözlerinde Merhum 

Hocamız Hulusi Hatipoğlu'nun 1960 ve 
1970'lerde yemeden içmeden bizlere kitap 
getirdiğine de değinen Şerif, "Bazı önemli 
kitaplardan iki nüsha bile almış. Düşünün 
o zor günlerde bu mücadeleyi vermiş" 
dedi.

"BU KÜTÜPHANE ŞAM'DAKİ 
VE MISIR'DAKİ BİRÇOK ÂLİMİN 
EVİNDE YOKTUR"
Konuşmasında düşmanın bir ülk-
eye saldırırken önce kütüphaneleri 
yağmaladığına da değinen Şerif, "Al-
imlerin dilinde en hayırlı dost kitaptır. 
Kitabın da yeri kütüphanedir. Kütüphane 

bir toplumun veya bir kurumun aynasıdır. 
Kestanepazarı Kur'an kursumuzdaki 
Hulusi Hocamın vakıf ettiği kütüphane 
Şam'daki ve Mısır'daki birçok âlimin 
evinde bile yoktur. Bu altından bile 
daha değerli olan kütüphanemizden 
Türkiye'mizin farklı üniversitelerinden bir 
çok araştırmacı yararlanmıştır" şeklinde 
konuştu.
Hulusi Hatipoğlu Hocamızın ilmi yönüne 
yönelik yapılan konuşmaların ardından 
Kur’an kurslarımızdaki hafız öğrencilerin 
Hocamızın ruhuna hediye ettikleri hatmi 
şeriflerin duası yapılarak anma programı 
tamamlandı.

Hulusi Hatipoğlu Hocamız Dualarla Anıldı
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Kestanepazarı ailesi olarak 
müftülerimizi ziyarete devam 
ediyoruz. Kestanepazarı Öğrenci 
Yetiştirme Derneği İdari İşler ve 
Personel Müdürü Ahmet Özer, 
geçtiğimiz Haziran ayında Seferihisar 
Müftüsü olarak atanan Ahmet 
Kardaş’ı makamında ziyaret etti. 
Özer, Müftü Kardaş’a hayırlı olsun 
dileklerinde bulunarak, Kestanepazarı 
Öğrenci Yetiştirme Derneği’nin 
faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

“VATAN, MİLLET VE KUR’AN 
SEVDALISI BİR NESİL İÇİN 
ÇALIŞIYORUZ”
Kestanepazarı’ndaki eğitim faaliyetleri 
hakkında bilgi veren İdari İşler ve 
Personel Müdürü Ahmet Özer, 
Kestanepazarı ailesinin, yüksek 
ahlaki değerlere sahip, vatan, millet 
ve Kur’an sevgisiyle dolu bir gençlik 
yetiştirmek için mücadele ettiğini dile 
getirdi.
Yapılan ziyaretten büyük 
mutluluk duyduğunu dile getiren 

Seferihisar Müftüsü Ahmet Kardaş, 
Kestanepazarı Yönetim Kurulu 
üyelerini, hocalarını, çalışanlarını ve 
gönüllülerini yapmış oldukları başarılı 
faaliyetlerden dolayı tebrik ve takdir 
ettiğini söyledi.

AHMET KARDAŞ
21.01.1960 tarihinde Afyon’un Şuhut 
ilçesi İcikli köyünde doğdu. İlkokulu 
köyünde, hafızlık ve ortaokulu 
Şuhut’ta bitirdi. 1979 yılında Afyon 
İmam-Hatip Lisesi’nden mezun 
oldu ve aynı yıl Selçuk Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesine girdi. 1983’te aynı 
fakülteden mezun oldu. 1983 yılında 
yapılan müftülük-vaizlik sınavını 
kazanmasının ardından 19 Mart–21 
Mayıs 1984 tarihleri arasında Antalya 
Eğitim Merkezinde “Hizmet Öncesi 
Kursu” tamamladı. Kurs sonrası 
Afyon-Dazkırı İlçesine vaiz olarak 
atandı. 179. Dönem yedek subay 
olarak askerliğini tamamladı.
1987 yılında Kastamonu Küre ilçe 
müftülüğüne atandı. Buradaki 

görevine devam ederken 1989 yılında 
İstanbul Haseki Eğitim Merkezine 
intisap etti ve 8. dönem olarak mezun 
oldu. Isparta-Yenişarbademli ilçesinde 
bir yıl kurucu müftülük, daha sonra 
aynı ilin Şarkikaraağaç ilçesinde 3,5 
yıllık görevinden sonra 1996 yılında 
Dinar Müftülüğüne atandı. 2004 
Yılı Ağustos ayına kadar buradaki 
görevine devam etti.
1 Ekim 1995 yılında ilçe ve çevresinde 
meydana gelen depremde yıkılan 
Cami ve Kur’an Kurslarının 
yeniden imar ve inşasında aktif 
çalışmalarda bulundu. 2004 Yılında 
Eskişehir Günyüzü ilçe müftülüğüne 
atandı.2008 yılı Ağustos ayına kadar 
buradaki görevine devam ederken 
26 Ağustos 2008 tarihinde Eskişehir 
Sivrihisar İlçe Müftülüğüne atandı. 
Burada 7 yıl görev yaptıktan sonra 
03 Eylül 2015 tarihinde Konya İli 
Akşehir İlçe Müftülüğünde görev 
yaptı.
"Daha sonra 01.06.2021 tarihinde 
İzmir Seferihisar'a atandı"

SEFERİHİSAR MÜFTÜMÜZÜ
ZİYARET ETTİK

Seferihisar Müftüsü 
Ahmet Kardaş

Kestanepazarı Öğrenci 
Yetiştirme Derneği İdari 
İşler ve Personel Müdürü 
Ahmet Özer
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Karabağlar Müftülüğü Kestanepazarı 
Hatay Kur’an Kursu öğrencilerinin 
fiziksel, zihinsel ve kültürel gelişimleri 
için yapılan sosyal faaliyetler tüm 
hızıyla devam ediyor. Yaşadıkları 
coğrafyayı ve kültürel zenginlikleri ye-
rinde görerek öğrenmesi için yapılan 
son etkinlikte öğrenciler Selçuk 
ilçemizi gezdi.
Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim eğitimi 
alan öğrencilerimiz, Kestanepazarı 
Öğrenci Yetiştirme Derneği Sosyal 
Faaliyetler Sorumlusu Halil İbrahim 
Atakan ile Karabağlar Müftülüğü 
Kestanepazarı Hatay Kur’an Kursu’nda 
görevli Eğitim Koçları Mehmet Erikli 
ve Hasan Özyürek eşliğinde İzmir’in 
tarihi öneme sahip Selçuk ilçesini 
gezdi. Öğleden önce rehber eşliğinde 
ilçede bulunan Yedi Uyuyanlar, Mery-
em Ana ve Efes Antik Kenti açık hava 
müzesini gezen hafızlık öğrencileri 
tarihi alanlar hakkında detaylı bilgi 
aldı.

ÖĞLE NAMAZI SONRASI TÜM 
ŞEHİTLERİMİZİN RUHU İÇİN DUA 
ETTİLER
Öğle yemeğinin ardından bölgemi-
zin önemli tarihi camilerinden 
olan Selçuk İsabey Camii’ne geçen 
hafızlık öğrencileri, burada öğle 
namazını kıldı. Camii İmamı Şehit 
Babası İbrahim Taşdemir’den cami ile 

Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerimiz 
Tüm Hızıyla Devam Ediyor
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ilgili bilgi de alan hafızlık öğrencileri 
namaz sonrası tüm şehitlerimizin 
ruhu için hep birlikte dua etti.

SOSYAL FAALİYETLER DERS 
BAŞARILARINI ARTIRIYOR
Yatılı eğitim gören öğrencilerin eğitim 
ve öğretim başarılarını artmasında 
sosyal ve kültürel faaliyetlerin çok 
büyük önem arz ettiğini belirten 
Karabağlar Müftülüğü Kestanepazarı 
Hatay Kur’an Kursu Yurt Yöneticisi 
Halil Taşcı, “Öğrencilerimizin özellikle 
derslerinde okuyup öğrendikleri kül-
türel öğeleri bizzat yerlerinde görerek 
de tekrar etmesi son derece faydalı 
olmaktadır. Bu yolla öğrencilerimiz 
hem gezerek enerjilerini atmakta, 
hem de ülkemizin kültürel zengin-
liklerini yerinde görerek ve çevreler-
ini tanıyarak kişisel gelişimlerini de 
artırmakta. Bu tür faaliyetlerle birlikte 
eğlenerek öğrenen yavrularımızın hem 
ilmi hem de akademik noktada ders 
başarıları da doğru orantılı bir şekilde 
artmaktadır. Öğrencilerimizin faali-
yetleri için bizlerden desteğini hiçbir 
zaman esirgemeyen Kestanepazarı 
Öğrenci Yetiştirme Derneği ile 
kıymetli bağışçılarımıza da bu vesile 

ile bir kez daha teşekkür ederim” dedi.

“DİNLENİRKEN DE GELİŞİMLERİNİ 
SÜRDÜRÜYORLAR”
Yapılan sosyal etkinliklerde bizzat 
başında durduğu öğrencilerin tep-
kilerini de ölçme imkânına sahip 
olduğunu belirten Kestanepazarı 
Sosyal Faaliyetler Sorumlusu Halil 
İbrahim Atakan, “Yapılan gezilerden 

öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz 
son derece memnun oluyor. 
Öğretmenlerimiz derslerde anlattıkları 
konuları bizzat yerinde göstererek 
uygulama imkânı buluyor. Serbest 
zamanlarını sportif, kültürel ve sanat-
sal faaliyetlerle geçiren öğrencilerimiz 
bu sayede zamanı israf etmemiş, 
dinlenirken bile gelişimlerine devam 
etmiş oluyorlar.” şeklinde konuştu.
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Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme 
Derneği’nin İzmir Hatay’da bulunan 
Eğitim Kampüsü’nde Öğretmenler Günü 
büyük bir coşkuyla kutlandı.
Kestanepazarı Eğitim Kampüsü’nde 
‘Öğretmenler Günü Kutlamaları’ 
Karabağlar Müftülüğü Kestanepazarı Hatay 
Kur’an Kursu’nda öğrenim gören minik 
hafız adaylarının hocalarını tebrik etmeleri 
ile başladı.

HADİS-İ ŞERİF YAZILI HEDİYE
Hocalarının öğretmenler gününü kutlayan 
minik hafız adayları, Karabağlar Müftülüğü 
Kestanepazarı Hatay Kur’an Kursu Yurt 
Müdürlüğü organizesinde, hocalarına 
üzerinde fotoğraflarının olduğu ve “Ya 
öğrenen ol, Ya öğreten ol, Ya dinleyen ol, 
Ya bunları seven ol Ama sakın beşincisi 
olma yoksa helak olursun” Hadis-i Şerif 
yazılı bardak hediye etti. Okulda ve 
Kur’an Kurslarında görevli 85 öğretmen 
ve eğitimcilere hediyelerini takdim eden 
öğrenciler, ardından öğretmenleri ile 
birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Hadis-i Şerif ’in yazılı olduğu hediyenin 
manevi değerinin çok yüksek olduğunu 
dile getiren Karabağlar Müftülüğü 
Kestanepazarı Hatay Kur’an Kursu 
hocaları, bu manalı güzel hediye için 
öğrencilere ve kutlama organizasyonunun 
başında bulunan Kestanepazarı Hatay 
Kur’an Kursu Yurt Müdürü Halil Taşcı’ya 
teşekkür etti.

Kestanepazarı Eğitim Kampüsü’nde 
Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı
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DERNEK VE VAKIF YÖNETİMİ 
DE ÖĞRETMEN VE HOCALARI 
TEBRİK ETTİ
Öğretmenler Günü’nün planlanan 
ikinci programı ise Karabağlar 
Müftülüğü Kestanepazarı Hatay 
Kur’an Kursu Öğretmenler 
Odası’nda gerçekleşti. Program 
kapsamında Kestanepazarı 
Yönetim Kurulları Üyesi Halil 
Fatih Boyacı, Ahmet Arslan ve 
İdari İşler ve Personel Müdürü 
Ahmet Özer Kestanepazarı Hatay 
Kur’an Kursu hocalarını ziyaret 
etti. Ziyaret sırasında Kur’an 
Kursu hocalarımızı fedakârca 
çalışmalarından dolayı tebrik 
eden Kestanepazarı Yönetim 
Kurulu üyeleri, hocalarımız için 
alınan hediyeleri kendilerine 
takdim etti.
Yapılan ziyaretten dolayı büyük 
mutluluk duyduklarını dile 
getiren Karabağlar Müftülüğü 
Kestanepazarı Hatay Kur’an 
Kursu Yöneticisi İsa Özgen, 
kursta görevli tüm hocalar adına 
Kestanepazarı Yönetimi’ne 
teşekkür etti.
Program sonrası Kestanepazarı 
Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Karabağlar Müftülüğü 
Kestanepazarı Hatay Kur’an 
Kursu Hocaları ile birlikte hatıra 
fotoğrafı çektirdi.
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İzmir Hatay’daki Kestanepazarı 
Eğitim Kampüsü’nde bulunan 
Karabağlar Müftülüğü 
Kestanepazarı Hatay Kur’an 
Kursu’muzu, Konya İkra’r 
Hafızlık Erkek Kur’an Kursu 
ziyarete geldi.
Konya İkra’r Hafızlık 
Erkek Kur’an Kursu Genel 
Koordinatörü Mevlüt 
Büyükavcuoğlu, Selçuk 
Dini Yüksek İhtisas 
Merkezi Müdürü Hüseyin 
Akıncı, Selçuklu Külliyesi 
Yapma Yaşatma Eğitim ve 
Yardımlaşma Derneği Başkanı 
Ahmet Çakır ve Kur’an Kursu 
Müdürü Yusuf Bülbül’ün 
aralarında bulunduğu heyet 
Kestanepazarı Hafızlık 
Sistemini yerinde incelemek 
için Kur’an kursumuzu ziyaret 
etti. Karabağlar Müftülüğü 
Kestanepazarı Hatay Kur’an 
Kursu Yurt Yöneticisi Halil 
Taşcı’nın makamında 
ağırladığı ziyaret heyetine, 
Kurs Yöneticisi Hafız İsa Özgen ile birlikte Kestanepazarı 
Hafızlık Eğitim Sistemi hakkında detaylı bilgi verdi.
Ardından Kur’an Kursu Hocalarıyla da bir araya Konya 
İkra’r Hafızlık Erkek Kur’an Kursu heyeti, hafızlık eğitimi 
üzerine hocalarla istişarelerde bulunarak bilgi alışverişi 
yaptı. Yapılan istişarelerin ardından Kur’an Kursu yurdunu 
ve Kestanepazarı Eğitim Kampüsü’nü gezen heyet, yurt 

öğrencilerinin sahip olduğu imkânları yerinde inceledi. 
Yurt imkânlarının çağımızın tüm gerekli ihtiyaçlarına 
cevap verecek ve öğrencilerin geleceğe tam donanımlı 
olarak hazırlanması için gerekli tüm imkânlara sahip 
olduğunu belirten heyet, öğrencilere sunulan imkânların 
çeşitliliği hakkında da not alıp olumlu değerlendirmelerde 
bulundu.

Konya İkra’r Hafızlık Kursu, 
Kur’an Kursumuzu Ziyaret Etti
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Konya İkra’r Hafızlık Kursu, 
Kur’an Kursumuzu Ziyaret Etti
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Kestanepazarı Hatay Kur’an Kursu 
2021- 2022 eğitim öğretim yılı 
birinci dönem veli toplantısı Özel 
Kestanepazarı Hatay Ortaöğretim 
Erkek Öğrenci Yurdu konferans 
salonunda yapıldı.
Karabağlar Müftülüğü Kestanepazarı 
Hatay Kur’an Kursu veli toplantısında 
Kurs Yöneticisi İsa Özgen ve Yurt 
Yöneticisi Halil Taşcı velilere 
öğrencilerin ders durumları ile ilgili 
genel bilgi verdi. Velilere, kursta 
eğitim gören öğrencilerle ilgili çeşitli 
istatiksel veriler sunan Kurs Yöneticisi 
İsa Özgen, öğrencinin hafızlıkta 
başarılı olmasında anne babanın fikri 
mutabakatının çok önemli olduğunu 
dile getirdi. 
Hafızlık yapmak için başvuru yapan 
öğrencilerin başarılı olmaları için 
her şeyden önce öğrencinin hafızlığı 
istemesi gerektiğini dile getiren 
Kurs Yöneticisi İsa Özgen, “Lütfen 
kurumlarımıza başvuru yapmadan 
önce yavrularımızın isteklerini de 
dikkate alalım. Eğer öğrencinin 
kendisi hafızlık yapmak istemiyor 

ve anne ya da babasının isteği ve 
zorlaması ile eğitime başlıyorsa 
inanın bu süreç 5-6 ay ancak 
sürdürülebiliyor. 5-6 aydan sonra 

sıkıntılarla yüz yüze kalıyoruz ve 
bu olumsuzluklar yavrularımızın 
tüm hayatını da etkiliyor. O sebeple 
önceliğimiz yavrularımızın hafızlık 
yapma isteklerinin olup olmadığına 
bakmaktır” dedi.

İLETİŞİM VE FİKRİ MUTABAKAT 
BİRİNCİ ÖNCELİK
Hafız olmak isteyen öğrencinin anne 
ve babasının da bu zorlu eğitim süreci 
ile ilgili fikri mutabakatının önemine 
de değinen Kurs Yöneticisi Özgen, 
öğrencinin yaşı itibari ile zorlandığı 
anda ders sorumluluğundan 
uzaklaşmak isteyebileceğinin doğal 
olduğunu söyledi. Kurs Yöneticisi 
Özgen ayrıca Bu tür bir durumla 
karşılaşıldığında öğrencinin babası ya 
da annesi tarafından ‘Tamam oğlum 
bugün dersini vermesen de olur’ 
gibi bir yaklaşımda bulunmasının, 
hafızlık eğitiminde tamiri çok zor 
etkiler yarattığına dikkat çekti. Bu 
sebepten ötürü hafızlık eğitiminde 
anne babanın fikri mutabakatının 
tam olması gerektiğinin altını çizen 

Kur’an Kursu Birinci Dönem 
Veli Toplantısı Yapıldı

Karabağlar Müftülüğü 
Kestanepazarı Hatay Kur’an Kursu 
Yöneticisi Hafız İsa Özgen
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Kurs Yöneticisi Özgen, 
“Ayrıca öğrenci veli ve 
öğretmen iletişimi de bu 
sürecin en olmazsa olmazıdır. 
Lütfen haftada bir kez 
öğrencilerimizin hocalarını 
arayalım kendilerini ile 
eğitim süreci hakkında bilgi 
alışverişinde bulunalım. Hem 
bu yolla öğrencimizi takip 
edebileceğimiz gibi hem de 
hocamız öğrencisine bugün 
anne babanla görüştüm 
dediği zaman öğrenci hem 
seviniyor mutlu oluyor hem 
de ebeveynleri tarafından 
takip edildiği bilinciyle 
sorumluluklarını daha 
da dikkatli olarak yerine 
getiriyor” şeklinde konuştu.

“HAFIZLIK YALNIZ DÜNYA İÇİN 
YAPILMAZ”
Hafızlık eğitiminin yalnız dünya için 
tamamlanmayacağını dile getiren 
Kurs Yöneticisi Özgen, “Lütfen minik 
yavrularımıza hafız olmanın dünyevi 
faydalarından bahsettiğimiz kadar, 
bunun ilahi ve ahretlik faydalarını 
da aktaralım. Hafızlık yalnızca 
Dünyevi faydaları için yapılmaz. 
Tabii ki bu makamın bir dünyevi 
karşılığı var ve olması gerekiyor da, 
yalnız hafızlık Allah’ın rızası için 
yapılır. Bunun getireceği ilahi fayda 
ve ahretteki kazançları çok daha fazla 
önemlidir. Yavrularımızı bu konuda 
da bilinçlendirelim” dedi.
Hafızlık eğitimi alan bir öğrencinin 
hafız olmasının asli görevi olduğuna 
da vurgu yapan Kurs Yöneticisi 
Özgen, sözlerine şöyle devam etti:
“Yavrularımızı lütfen ‘Hafızlığını 
tamamlarsan sana şunu alırım’ gibi 
maddi değeri yüksek hediyeler ile 
motive etmeye çalışmayalım. Bu 
çok yanlış bir uygulama. Ayrıca 
öğrencilerin eğitim süreçlerini 
aksatmamaları adına yurtta 
kaldıkları süre içerisinde biz 
telefon kullandırmıyoruz. Sizler 
de lütfen hafta sonları bu sebeple 
merhamet gösterip 8-10 saat telefonla 
oynamalarına müsaade etmeyin. 
Hafta sonları cumartesi 1 saat 
Pazar bir saat olmak üzere 2 saat ile 
sınırlarsak derslerini tekrar etmeleri 

ve eğitimlerini aksatmamaları adına 
onlara en büyük iyiliği yapmış oluruz. 
Bu yolla çocuklarımızı kontrol 
ederek internetteki zararlı oyun ve 
içeriklerden de koruma şansımız 
daha çok olur.”

YURT YÖNETİCİSİ TAŞCI TÜM 
ÖĞRENCİ VE VELİLERİ TEBRİK 
ETTİ
Bir eğitim öğretim dönemi ile 2 
yaz da hafızlık yapmanın çok zor 
olduğunu dile getiren Karabağlar 
Müftülüğü Kestanepazarı Hatay 
Kur’an Kursu Yurt Yöneticisi Halil 
Taşcı, öğrencilerin yükünün çok 
ağır olduğunu ve bu yükü kaldırmak 
adına günde 12-14 saat ders 
çalıştıklarını bu sebeple hepsinin 
takdiri hak ettiğini dile getirdi. Tüm 
öğrencilerini tebrik ettiğinin altını 
çizen Yurt Yöneticisi Taşcı, bu zorlu 
eğitim için fedakârlık yaparak 11 
yaşındaki yavrularını yurda teslim 
eden tüm anne ve babaları da ayrıca 
tebrik etti.
Koronaviris salgını sebebiyle 
geçtiğimiz yıllarda yapılan uzaktan 
eğitim sürecinde birçok öğrencinin 6. 
7. ve 8. sınıflarda birçok dersi yüzyüze 
alamadıkları için akademik olarak 
geri düştüğünün gözlemlendiğini 
de dile getiren Yurt Yöneticisi Taşcı, 
“Yaptığımız değerlendirmeler sonrası 
hafızlık eğitimi alan yavrularımızın 
akademik başarılarını da desteklemek 
için dışarıdan alanında uzman 
öğretmenler ile etüd yapılarak 

akademik açığın kapatılmasına 
karar verdik. Sağolsun bu konuda 
Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme 
Derneğimiz bu yükün altına elini 
uzattı. Derneğimizin ve siz değerli 
velilerimizin destekleri ile açtığımız 
etüdlerin de faydalarını gördük. 
Öğrencilerimiz 6. ve 7. Sınıflardaki 
özellikle matematik başta olmak 
üzere akademik açıklarını kapattı. 
Sizlerin de uygun görmesi halinde biz 
bu çalışmalara önümüzdeki dönemde 
devam etmeyi uygun görüyoruz. Bu 
sayede yavrularımız okullarında da 
başarılarını inşallah artıracaktır” 
ifadelerini kullandı.
Öğrencilerin durumları ile ilgili 
kendilerine ara karne verileceğini 
de belirten Kurs Yöneticisi Taşcı, 
sözlerini şöyle tamamladı:
“Lütfen karnede yazanlara dikkat 
edelim. Oradaki uyarılara uyalım. 
Öğretmenlerimizin ve eğitim 
koçlarımızın önerilerine dikkat 
edelim.”

SINIFLARDA BİREBİR 
GÖRÜŞMELER YAPILDI
Öğrenci velileri genel görüşmelerin 
ardından kendi öğrencisinin sınıfına 
geçerek öğretmenlerden öğrencisiyle 
ilgili bilgi aldı. Öğretmenler 
velilerimize kendilerine önceden 
hazırlanan ara karneleri takdim etti. 
Ara karnede öğrencinin 1.dönem 
boyunca aldıkları notlar yanında 
Okul, Kurs öğretmenleri, eğitim 
koçları ve idare görüşleri de yer aldı.

Halil Kandemir Hafız Ömer Baydar
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Türkiye’nin kesintisiz hafızlık 
eğitimi sunan en köklü 
kurumu Kestanepazarı’nda 
öğrencilerimizin geleceğe en 
iyi şekilde hazırlanmaları için 
meslek tanıtım seminerleri 
tüm hızıyla devam ediyor. 
Karabağlar İlçe Millî Eğitim 
Müdürlüğü Özel Kestanepazarı 
Hatay Ortaöğrenim Erkek 
Öğrenci Yurdu salonunda 
yapılan seminerlerde 
mezunlarımız öğrencilerimizle 
bir araya geliyor, mesleki 
deneyimlerini aktarıyor. Son 
olarak öğrencilerimizle bir araya 
gelen mezunumuz Kâtip Çelebi 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Raşit Çavuşoğlu öğrencilere 
akademisyen olmanın 
zorluklarını ve güzelliklerini aktardı.
Resmi olarak 6 binden fazla hafız 
yetiştirmiş, Diyanet İşleri Başkanlığı 
başta olmak üzere birçok kuruma 
onbinlerce ilim ve bilim adamı 
kazandırmış olan Kestanepazarı’nda 
eğitim gören yavrularımız geleceğe 
en iyi şekilde hazırlanıyor. Hafızlık 
ve Kur’an-ı Kerim eğitiminde bir 
marka olan Kestanepazarı’nda 
yetişen öğrencilerin istek ve 
başarıları ile ülkemizin de ihtiyaçları 
doğrultusunda doğru üniversitelere 
yönlendirilmesi için çaba sarf eden 
eğitim kadromuz meslek tanıtım 
günleri etkinliklerine devam ediyor.

EN İYİ REHBER SEKTÖR İÇİNDEN 
MEZUNLARIMIZ
Meslek tanıtım günleri hakkında 
bilgi veren Özel Kestanepazarı Hatay 
Ortaöğrenim Erkek Öğrenci Yurdu 
Müdürü Eğitim Uzmanı Zübeyir 
Kuyubaşı, öğrencilerin akademik 
geleceklerini planlarken, çağımızın 
oluşturduğu yenilikler çerçevesinde 
ülkemizin ihtiyaçları da göz önüne 
alınarak öğrencilerin ilgi ve başarıları 
doğrultusunda yönlendirilmelerinin 
çok önemli olduğunu belirtti. 
Mesleklerin her geçen gün kendi 

içlerinde gelişerek değişime uğradığını 
da aktaran Müdür Kuyubaşı, “Bizler 
de burada öğrencilerimize en doğru 
bilgiyi verecek olan kişilerin yine 
o meslekleri icra eden mensupları 
olduğu düşüncesi ile o meslekte yer 
alan kişileri öğrencilerimizle bir araya 
getiriyoruz. Pek tabii ki bu kişileri 
seçerken de kendi mezunlarımızdan 
olmasına daha bir önem veriyoruz. 
Bu sayede öğrencilerimiz kendileri 
ile aynı sıralardan daha önce geçmiş 
ağabeylerinin gösterdiği başarıları 
görerek kendilerine doğru rol 
modeller seçebiliyor, bu örnekler 
öğrencilerimizin motivasyonlarını 
artırıyor” dedi.

GELECEĞİNİZİN TEMELLERİ 
BURADA
Kestanepazarı öğrencileri ile bir 
araya gelen mezunumuz Kâtip 
Çelebi Üniversitesi İslami İlimler 
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Raşit Çavuşoğlu, kendisinin de 
bu sıralardan geçtiğini belirterek 
öğrencilere çalışan ve azimli olan bir 
kişinin başaramayacağı hiçbir şeyin 
olmadığını dile getirdi. Konuşmasında 
kendisinin de hafız olduğunu 
vurgulayan Doç. Dr. Çavuşoğlu, 
“Hafızlık zor meziyet ama meyvesi de 

çok tatlı. Bu zor süreci tamamlayıp 
hafız olan siz değerli kardeşlerimi 
tebrik eder, ömrünüzü Kur’an’ı rehber 
edinerek yaşamanızı yüce Allah’tan 
niyaz ederim. Hafızlık gibi zor bir 
süreci tamamlayan siz kıymetli 
kardeşlerimin üniversite sınavlarında 
başarısız olacağına inanmıyorum. 
Sizler hafızlığınızla hem zekânızı 
hem de disiplinli çalışma azminizi 
zaten kanıtlamış öğrencilersiniz. 
Yalnız buraları iyi değerlendirin. 
Burası inanın bana bundan sonraki 
hayatınızın temeli. Burayı sağlam 
tutarsanız hayat size çok büyük 
fırsatlar sunacaktır. Başarılı olmanızın 
önünde hiçbir engel yok. Buna inanın” 
şeklinde konuştu.
Kestanepazarı mezunu olmaktan her 
zaman gurur duyduğunu da sözlerine 
ekleyen Doç. Dr. Çavuşoğlu, sözlerini 
şöyle tamamladı:
“Kestanepazarı ülkemizin en güzide 
eğitim kurumlarından biridir. Sizler 
de buradan mezun olarak elde 
edeceğiniz başarılarla kurumumuzu 
daha da ileriye taşıyacaksınız.”
Seminer sonrası Doç Dr. Raşit 
Çavuşoğlu Yurt Müdürü Eğitim 
Uzmanı Zübeyir Kuyubaşı’na 
kendisinin yazdığı 3 kitabı imzalayıp 
hediye etti.

Kestanepazarı Kariyer Günlerinde 
Mezunlarımız Öğrencilerle Buluşuyor

Kâtip Çelebi 
Üniversitesi 
Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Raşit 
Çavuşoğlu

Kâtip Çelebi 
Üniversitesi 
Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Raşit 
Çavuşoğlu

Kestanepazarı 
Öğrenci Yetiştirme 
Derneği Halkla 
İlişkiler Müdürü 
Ali Koç

Özel Kestanepazarı 
Hatay Ortaöğrenim 
Erkek Öğrenci Yurdu 
Müdürü Eğitim 
Uzmanı Zübeyir 
Kuyubaşı
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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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Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme 
Derneği tarafından himaye edilen 
Karabağlar, Konak ve Aliağa’da 
bulunan 3 Kur’an kursunda 
hafızlıklarını tamamlayan 85 öğrenci 
yapılan merasim ile icazet aldı. 
Merasimde söz alan İzmir Valisi Yavuz 
Selim Köşger, 1081 yılından beri 
Çaka Bey’in İzmir’inin İslam Beldesi 
olduğunu ve ebediyen İslam Beldesi 
olarak kalacağını bunun ispatının da 
hafız talebeler olduğunu dile getirdi.
Reissü’l Kurra Vekili Ramazan 
Pakdil Hocaefendi’nin riyasetinde 
gerçekleşen törene İzmir Valisi Yavuz 
Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza 
Dağ, İzmir İl Müftüsü Salih Sezik, 
Ayasofya-i Kebir Camii Uzman İmam 
Hatibi Kurra Hafız Ferruh Muştuer, 
Beştepe Millet Camii İmam Hatibi 
Hafız Adem Kemaneci, Kur’an-ı Kerim 

Kestanepazarı’nın 85 Hafızı Yapılan Törenle İcazet Aldı

Kestanepazarı Hafızlık 
Merasiminde İzmir’in İslam 
Yurdu Olduğu Vurgulandı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger
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Güzel Okuma Yarışması Dünya 
İkincisi Hafız Enes Kaput, hafız 
öğrencilerin aileleri ve çok sayıda 
davetli katıldı.

AÇILIŞ KUR’AN-I KERİM’İ 
TÜRKİYE İKİNCİSİNDEN
Kestanepazarı 2021 Yılı Hafızlık 
Merasimi İzmir Hisar Camii’nde 
gerçekleşti. Hafızlık Merasimi 
açılış Kur’an-ı Kerim’ini 
Kestanepazarı Öğrencisi Kur’an-ı 
Kerim’i Güzel Okuma Yarışması 
Türkiye İkincisi Hafız Ömer 
Baydar okudu.

“İZMİR HAFIZLARIYLA GÜZEL”
Kestanepazarı ailesi olarak, 
yüzlerce yıllık tarihinde sadece 
1945’ten günümüze resmi 
olarak, 6 binden fazla hafızın 
yetişmesine vesile olan bir kurum 
olmanın haklı gururunu yaşadıklarını 
dile getiren Kestanepazarı Öğrenci 
Yetiştirme Derneği Başkanı Cüneyd 
Dayhan, “Kestanepazarı Ailesi olarak, 
dün olduğu gibi bugün ve yarın da 
her zaman, “Ümmetin en şereflileri 
hafızlardır” Hadis-i Şerifi’nde övgüye 
mazhar olan yavrularımızın yanında 
yer almaya devam edeceğiz. Bizler 
inanıyoruz ki İzmir hafızlarıyla güzel” 
dedi.

“GÜZEL İZMİRİMİZİ RABBİMİN 
RAHMETİ KUŞATMIŞTIR”
İzmir İl Müftülüğü olarak Hisar 
Camii’nde kısa bir süre önce 
Hafızlık Türkiye Finalini ve 
ardından Ödemiş’te Hafızlık 
Merasimi gerçekleştirdiklerini dile 
getiren İzmir İL Müftüsü Salih 
Sezik, “Bugün burada birbirinden 
kıymetli 85 hafızımızın hafızlık 
icazet merasiminde rabbim bizleri 

buluşturdu. Ben bu yavrularımızın 
her birinin alınlarından öpüyorum. 
Onları yetiştiren anne ve babaları ile 
hocalarına da çok teşekkür ediyorum. 
Allah Resulu buyuruyor ki ‘Eğer ki 
bir toplulukta Allah’ın kelamı Kur’an 
okunursa oraya huzur iner, melekler 
kanatlarını açarlar. Allah’ın rahmeti 
orayı kuşatır.’ Ben bugün inanıyorum 
ki güzel İzmirimizi Rabbimin rahmeti 
kuşatmıştır.” şeklinde konuştu.

“HAFIZ YAVRULARIMIZ YAŞANTI 
İLE TEBLİĞİ EN GÜZEL ŞEKİLDE 
YAŞATACAKTIR”
Hafızlığın çok meşakkatli ve önemli 
bir mertebe olduğunu dile getiren 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 
ilk olarak evlatlarına hafızlığın 
önemini anlatarak, çocuklarını 
teşvik edip destekleyip hafız olarak 
yetişmelerini sağladıkların için 
hafız öğrencilerin anne babalarına 
teşekkür etti. İkinci olarak, hafız 
olduktan sonra kendilerini hafız 
yetiştirmeye vakfeden hafızlık 
hocalarına da teşekkür eden Dağ, 
son olarak da öğrencilerin iaşe ve 
ibadeleri için çalışan, öğrencilerin 
ihtiyaçlarının karşılanmasında görev 
alan Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme 
Derneği’ne teşekkür etti.

Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme 
Derneği Başkanı Cüneyd Dayhan

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
İzmir Milletvekili Hamza Dağ
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Kestanepazarı Kursları’ndan 
resmi olarak bugüne kadar 6 
binden fazla hafız yetiştirildiğini 
de hatırlatan Dağ, sözlerine şöyle 
devam etti:
“Ben biliyorum ki bu 
kurumlardan hafız olamamış, 
ama Kur’an eğitimini tamamlamış 
10 binlerce de ilim adamı yetişti. 
Ege Bölgesinin bu ihtiyacını 
uzun yıllardır gideren bu kuruma 
huzurlarınızda bir kez daha 
ayrıca teşekkür ederim.  Bu genç 
yaşta hafız olan yavrularımız 
inşallah bundan sonrada bu 
Kur’an-ı aynı şekilde yaşayıp 
etraflarına da yaşatarak, hâl ile 
tebliğ, yaşantı ile tebliği en güzel 
şekilde yaşatacaktır. Rabbim 
kendilerinden razı olsun ve 
sayılarını artırsın. İzmir Hafızları 
İle Güzel.”

“1081 YILINDAN BERİ 
ÇAKABEY’İN İZMİR’İ İSLAM 
YURDUDUR”
Hafız talebelerin Kur’an-ı Kerim 
tilavetlerinin ardından kürsüye 
gelen İzmir Valisi Yavuz Selim 
Köşger, “Şu ana kadar sözlerin en 
güzeli Allah’ın Kelamı Kur’an-ı 
Kerim söylendi. Bu andan sonra 
burada söylenecek sözlerimizin 
hepsi zayi olacaktır. Ancak 
söyleyeceklerimi içinizden 
duygularını tercüme etmek 
isteyen bir kardeşinizin kırık 
dökük hissiyatı olarak kabul 
ediniz lütfen” dedi. Bugün burada 
efendimiz Hz. Muhammed’e 
(SAV) vahyin inmesi ile 
başlayan hafızlık geleneğinin 
sürdürüldüğünü gördük diyen Vali 
Köşger, sözlerine şöyle devam etti:
“O Kur’an Efendimiz Hz. 
Muhammed’e indirilip satırlara 
yazılmadan önce gönüllere 
yazılmıştır. Bir hayat nizamı 
olarak yaşanmaya başlanmıştır. O 
geleneğin devamı olarak burada 
bulunan hafız yavrularımız 1081 
yılından bugüne İslam beldesi 
olan Çakabey’in İzmir’inde, başka 
bir hesabı olanlara, bu Kur’an ile 
tekbir ile ezan ile gür bir sesle bu 
toprakların ebediyen İslam yurdu 
olduğunu ve olacağını bir kez daha 
vurgulamıştır.”

İzmir İl Müftüsü Salih Sezik

Karabağlar Müftülüğü 
Kestanepazarı Hatay Kur’an Kursu 
Öğrencisi Hafız Ömer Baydar

Karabağlar Müftülüğü 
Kestanepazarı Hatay Kur’an Kursu 
Öğreticisi Hafız İbrahim Eker

Kestanepazarı Tanınmış Mescidi 
İmam Hatibi Hafız Enes Kaput

İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi 
Müdürü Hafız Ahmet Şamil Ok
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Hafızlar belgelerini Reisü’l Kurra 
Vekili Ramazan Pakdil’den aldı

Yenimahalle Müftülüğü Beştepe Millet Camii 
İmam Hatibi Hafız Adem Kemaneci

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi Uzman 
İmam Hatibi Kurra Hafız Ferruh Muştuer
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Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme 
Derneği, Bornova Müftülüğü ve 
MTK İş İnsanları’nın desteğiyle 
MTK Camii’nde “Kur’an Ziyafeti” 
gerçekleştirdi. Cuma namazı öncesi 
yapılan, vatandaşların ve MTK İş 
İnsanları ile çalışanlarının yoğun 
ilgi gösterdiği programda, hafız 
hocalarımız ile öğrencilerimiz 
yaptıkları Kur’an-ı Kerim Tilavetiyle 
büyük beğeni topladı. Sunuculuğunu 
Karabağlar Müftülüğü Kestanepazarı 
Hatay Kur’an Kursu Yönetim Memuru 
Halil Kandemir’in yaptığı program 
Bornova Müftüsü Mesut Harmancı’nın 
yaptığı dua ile son buldu.
MTK Manifaturacılar Camii’nde, 
Cuma namazı öncesi Kestanepazarı 
Öğrenci Yetiştirme Derneği ve 
Bornova Müftülüğü “Kur’an Ziyafeti” 
gerçekleştirdi. Halil Kandemir’in 
sunuculuğunu yaptığı program, 
Karabağlar Müftülüğü Kestanepazarı 
Hatay Kur’an Kursu Hocalarından 
Salih Sevinç’in Enam Suresi’nin 160-
165 numaralı ayetlerini okuması ile 
başladı.

DERECE SAHİBİ ÖĞRENCİLER 
BÜYÜK BEĞENİ ALDI
Ardından 2018 yılı Kur’an Kursları 
Arası Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma 
Yarışması Türkiye ikincisi olan 
Karabağlar Müftülüğü Kestanepazarı 
Hatay Kur’an Kursu öğrencisi Ömer 
Baydar vaaz kürsüsüne çıktı. Lokman 
Suresi 31-34 ayetlerini okuyan Ömer 
Baydar’ın ardından vaaz kürsüsüne 
çağırılan, öğrencilerimizden 2022 yılı 

KESTANEPAZARI KUR’AN 
ZİYAFETLERİ İZMİRLİLERLE 

BULUŞMAYA DEVAM EDİYOR

Bornova İlçe Müftüsü Mesut 
Harmancı

Halil Kandemir
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İmam Hatip Liseleri Arası Kur’an-ı 
Kerim’i Güzel Okuma Yarışması 
İzmir Güney Birincisi Yunus Emre 
Karcı Fussilet Suresi 30-36 ayetlerini 
okudu.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ HOCALAR 
ART ARDA KUR’AN ZİYAFETİ 
SUNDU
Programın devamında vaaz 
kürsüsüne çağırılan Karabağlar 
Müftülüğü Kestanepazarı Hatay 
Kur’an Kursu Fahri Öğreticisi Emekli 
Din Görevlisi Hafız Mehmet Ali 

Yakalı, en çok beğenilen ilahilerden 
örnekler sundu. Ardından Bornova 
Müftülüğü Bilal Saygılı Camii İmam 
Hatibi Ahmet İnce Mü’min Suresi 
7-9 ayetlerini okudu. 2003 yılı 
Hafızlık Yarışması Dünya Üçüncüsü 
Karabağlar Müftülüğü Kestanepazarı 
Hatay Kur’an Kursu Öğreticisi Hafız 
Yasin Uslu, Fatır Suresi 29. Ayeti 
okurken ardından vaaz kürsüsüne 
çıkan Karabağlar Tanınmış Mescidi 
İmam Hatibi Kestanepazarı Hatay 
Kur’an Kursu Öğreticisi 2019 yılı 
Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma 

Yarışması Dünya İkincisi Enes Kaput, 
okuduğu Ali İmran Suresi 190-194 
ayetleri ile cami ve çevresindeki tüm 
dinleyenleri adeta mest etti.
Kur’an Ziyafetinin ardından kürsüye 
çıkan Bornova Müftüsü Mesut 
Harmancı, yapılan programda 
okunan Kur’an-ı Kerim’in 
ümmetimize, vatanımıza, milletimize 
ve devletimize hayırlar getirmesini 
dileyerek dua etti. Duanın ardından 
hep birlikte kılınan Cuma namazı 
sonrası MTK İş İnsanları desteği ile 
yapılan ikramlar dağıtıldı.

Hafız Salih Sevinç

Hafız Mehmed Ali Yakalı

Hafız Ömer Baydar

Ahmet İnce

Hafız Yunus Emre Karcı

Hafız Enes Kaput
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Kestanepazarı Gençlik ve Spor Kulübü 
tarafından İçişleri Bakanlığı Sivil 
Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü 
desteği ile gerçekleştirilen Anadolu 
Bucağı Şehitler Ocağı projesi 
kapsamında Şehit Özel Harekât Polis 
Ahmet Alp Taşdemir dualarla anıldı. 
Karabağlar İlçe Millî Eğitim Müdürü 
Metin Ender Karabulut’un da katıldığı 
programda konuşan Şehit Babası 
İbrahim Taşdemir oğlunun kendisine 
son mesajının “Baba seni arayacağım” 
olduğunu iletip “Oğlum sözünde 
durur. Mahşer günü beni arar bulur” 
demesi üzerine tüm salon gözyaşlarına 
boğuldu.
Kestanepazarı Gençlik ve Spor 
Kulübü T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil 
Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü 
Desteği ile gerçekleştirdiği Anadolu 
Bucağı Şehitler Ocağı projesinde 

hafız öğrencimiz Yavuz Taşdemir’in 
4 Kasım 2017 tarihinde şehit olan 
ağabeyi Özel Harekât Polisi Ahmet 
Alp Taşdemir’e yer verdi.
Kestanepazarı Eğitim Kampüsü 
içerisinde yer alan Karabağlar 
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Özel 

Kestanepazarı Hatay Ortaöğrenim 
Erkek Öğrenci Yurdu Konferans 
Salonu’nda gerçekleşen anma 
programına başta Şehidin Babası 
İbrahim Taşdemir olmak üzere 
çok sayıda öğrenci, öğretmen, 
okul müdürleri ile Kestanepazarı 

Şehit Ahmet 
Alp Taşdemir 
Dualarla Anıldı Şehit Ahmet Alp Taşdemir

Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme 
Derneği Başkanı Cüneyd Dayhan
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Yönetim Kurulu üyeleri ve Yönetim 
Kurulları Başkanı Cüneyd Dayhan ve 
Karabağlar ilçe Millî Eğitim Müdürü 
Metin Ender Karabulut katıldı.

ALP’İN MİRASI BURADAKİ 
GENÇLERDİR
Halil Kandemir’in sunuculuğunu 
üstlendiği program tüm şehitlerimiz 
ve ahirete irtihal etmiş gazilerimiz 
anısına yapılan 1 dakikalık 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile 
başladı. İstiklal Marşı’nın ardından 
Kestanepazarı Hatay Kur’an Kursu 
Öğreticisi Kur’an-ı Kerim Güzel 
Okuma Yarışması Dünya İkincisi 
İmam Hatip Hafız Enes Kaput 
Kur’an-ı Kerim Tilaveti yaptı. Okunan 
Kur’an-ı Kerim’in ardından açılış 
konuşmalarını yapmak üzere kürsüye 
çağırılan Kestanepazarı Yönetim 
Kurulları Başkanı Cüneyd Dayhan, 
hazirunu selamladıktan sonra 
Kur’an-ı Kerim’den, Bakara Suresi 154. 
Ayetin mealini dile getirerek, “Allah 
yolunda öldürülenler için “ölüler” 
demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat 
siz bilemezsiniz.” dedi. Bu inanç ve 
imanla Ahmet Alp Taşdemir’in bizler 
göremesek de bilemesek de yanımızda 
olduğunu belirten başkan Dayhan, 
öğrencilerden şehit ağabeyleri Ahmet 
Alp Taşdemir’in mirasına sahip çıkıp 
çıkmayacaklarını sordu. Salondaki 
tüm öğrenciler hep bir ağızdan şehit 
ağabeylerinin miraslarına sahip 
çıkacaklarına, vatan, millet ve Dini 
Mübin için yılmadan yorulmadan 
çalışacaklarına söz verdi. Öğrencilerin 
söz vermesi üzerine Başkan Dayhan 
Şehit Babası İbrahim Taşdemir’e 
dönerek, “Alp’in mirası buradaki 
gençlerdir. Bu gençlerin hepsi sizin 
manevi evladınız” dedi.

METANET VE SABRI İLE ÖRNEK 
BİR ŞEHİT BABASI
Program konuşmaları için kürsüye 
davet edilen Karabağlar İlçe Millî 
Eğitim Müdürü Metin Ender 
Karabulut, Özel Harekât Polisi 
Ahmet Alp Taşdemir’in şehit 
düştüğü gün, şehit ailesinin yaşadığı 
Selçuk İlçesi’nde görevli olduğunu 
dile getirdi. Acı haberi aldıkları an 
İbrahim Taşdemir’i ziyaret ettiğini 
de dile getiren İlçe Millî Eğitim 

Müdürü Karabulut, “Ben sabr-ı 
cemili, metaneti, inanmışlığı o 
gün İbrahim Hocamda gördüm. 
Adeta Hz. İbrahim’in inanmışlığı 
ve teslimiyeti o gün hocamda 
karşımıza çıktı. Hocamız tüm devlet 
erkânının ve çevredeki insanların 
kendisine gösterdiği hürmet ve 
ikrama aldırmadan sadece “Allah 
verdi, Allah aldı” diyerek imanı, 
inanmışlığı, adanmışlığı vatan, millet 
ve Allah sevgisini bizlere bir kez daha 
gösteriyordu. Aradan geçen bunca 
zamana rağmen hocamın katıldığı 
tüm programlarda televizyonlarda 
ve sosyal medyada da başka sözünü 
duymadım. Allah verdi, Allah aldı 
diyen hocam tüm milletimize örnek 
bir duruş sergiliyor” şeklinde konuştu.

RABBİM ONU ŞEHİTLİĞE 
HAZIRLADI
Rabbinden her zaman hayırlısını 
dilediğini belirterek sözlerine başlayan 
şehit babası İbrahim Taşdemir, 
oğlu Ahmet Alp Taşdemir’in küçük 
yaşlarından itibaren çok sessiz sakin 
bir çocuk olarak büyüdüğünü, ama 
asla hiçbir şeyden korkup sinmediğini 
dile getirdi. Oğlunun asla abdestsiz 

evden dışarı adım atmadığını da 
sözlerine ekleyen İbrahim Taşdemir, 
“O gün ben namaz kılarken telefonum 
çalmış. Namazdan sonra aldım elime 
baktım oğlum aramış. Geri aradım. 
Meşgule atarak bana “Baba seni 
arayacağım” diye mesaj attı. Oğlumun 
bana son mesajı da bu oldu. Benim 
oğlum sözünde duran bir kişiydi. 
Bu mesajın da bir anlamı olduğunu 
düşünüyorum. İnanıyorum ki oğlum 
mahşer günü beni arayacak ve 
bulacak. Ben buna inanıyorum” dedi. 
Şehit babası İbrahim Taşdemir’in bu 
sözleri üzerine salon gözyaşlarına 
boğulurken, katılımcılar şehitliğin ne 
büyük bir mertebe olduğunu bir kez 
daha hissetti.
İbrahim Taşdemir’in konuşmasının 
ardından şehitlerimiz için okunan 
Hatimlerin duasını Karabağlar Fatih 
Camii İmam Hatibi Hafız Yunus 
Arıkan hoca yaptırdı.
Duanın ardından Kestanepazarı 
Yönetim Kurulları Başkanı Cüneyd 
Dayhan, şehit babası İbrahim 
Taşdemir’e Kur’an-ı Kerim ve Türk 
Bayrağı hediye ederek tüm katılımcılar 
hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hafız Enes Kaput

Karabağlar İlçe Millî Eğitim 
Müdürü Metin Ender Karabulut

Şehit Babası İbrahim Taşdemir



KESTANEPAZARI HABER BÜLTENİ  l Sayı: 22 / Ekim 2021 - Mart 202242

Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme 
Derneği, Torbalı Müftülüğü ile birlikte 
Torbalı Mümin Mesci Camii’nde 
“Kur’an Ziyafeti” gerçekleştirdi. Cuma 
namazı öncesi yapılan ve vatandaşların 
yoğun ilgi gösterdiği programda, 
hafız hocalarımız ile öğrencilerimiz 
yaptıkları Kur’an-ı Kerim Tilavetiyle 
büyük beğeni topladı. Sunuculuğunu 
Karabağlar Müftülüğü Kestanepazarı 
Hatay Kur’an Kursu Yurt Yöneticisi 
Halil Taşcı’nın yaptığı program Torbalı 
Müftüsü Hakan Türe’nin yaptığı dua 
ile son buldu.
Torbalı Mümin Mesci Camii’nde, 
Cuma namazı öncesi gerçekleştirilen 
Kur’an Ziyafeti programın 
sunuculuğunu üstlenen Karabağlar 
Müftülüğü Kestanepazarı Hatay 
Kur’an Kursu Yurt Yöneticisi Halil 
Taşcı’nın camii cemaatini selamlaması 

ve açılış konuşması ile başladı. 
Taşcı’nın daveti ile vaaz kürsüsüne 
gelen Karabağlar Müftülüğü 
Kestanepazarı Hatay Kur’an Kursu 
Öğreticisi Hafız Salih Sevinç, İsra 
Suresi 78 – 83 Ayetlerini okudu.

DERECE SAHİBİ ÖĞRENCİLER 
BÜYÜK BEĞENİ ALDI
Vaaz kürsüsüne davet edilen 
Karabağlar Müftülüğü Kestanepazarı 
Hatay Kur’an Kursu öğrencilerinden 
2018 Kur’an Kursları Arası Kur’an-ı 
Kerim’i Güzel Okuma Yarışması 
Türkiye İkincisi Hafız Ömer Baydar 
Lokman Suresi 31-34 Ayetlerini, 
İmam Hatip Liseleri Arası Genç 
Seda Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma 
Yarışması İzmir 2. Bölge Birincisi 
Hafız Yunus Emre Karcı Fussılet 
Suresi 30-36 Ayetlerini okudu. 

Ardından vaaz kürsüsüne davet 
edilen en genç öğrencilerimizden 
Muhammed Altunbağ Ali İmran 
Suresi’nin 190-194 Ayetlerini okudu. 
Öğrencilerimizin yapmış oldukları 
Kur’an Tilavetleri camii cemaatinden 
büyük beğeni topladı.
Öğrencilerimizin ardından vaaz 
kürsüsüne gelen Karabağlar 
Müftülüğü Kestanepazarı Hatay 
Kur’an Kursu Fahri Öğreticisi Hisar 
Camii Emekli Müezzini Hafız Mehmet 
Ali Yakalı hocanın seslendirdiği 
birbirinden güzel ilahilere cami 
cemaati de eşlik etti.
İlahilerin ardından vaaz kürsüsüne 
çağırılan Kestanepazarı Hafızı, 
Karabağlar Mevlana Camii İmam 
Hatibi Fahri Aktaş, Ahzâb Suresi 38-
48 Ayetlerini okudu. Aktaş’ın ardından 
kürsüye gelen Karabağlar Müftülüğü 

TORBALI KUR’AN 
ZİYAFETİYLE 
GÖNÜLLER ŞENLENDİ

Kurra Hafız Sadık Daştan
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Kestanepazarı 
Hatay Kur’an Kursu 
Öğreticisi 2003 
Hafızlık Yarışması 
Dünya Üçüncüsü Yasin 
Uslu, Nisa Suresi 142-
147 ayetlerini okudu.

TORBALI MÜFTÜSÜ 
HAKAN TÜRE DUA 
ETTİRDİ
Yapılan Kur’an-ı Kerim 
Tilavetlerinin ardından 
Vaaz Kürsüsüne gelen 
Torbalı Müftüsü 
Hakan Türe, Cuma 
namazı öncesi yapılan 
güzel program için 
Kestanepazarı Öğrenci 
Yetiştirme Derneği ile 
Karabağlar Müftülüğü 
Kestanepazarı Hatay 
Kur’an Kursu öğreticisi 
ve öğrencilerine ve 
programa katılan 
tüm camii cemaatine 
teşekkür etti. Namaza 
geçilmeden hemen 
önce tüm camii 
cemaati Torbalı 
Müftüsü Hakan 
Türe’nin yaptırdığı 
duaya âmin dedi. 
Torbalı Müftüsü 
Hakan Türe’nin 
yaptırdığı duanın 
ardından namaz 
vaktinin de girmesiyle 
okunan ezanla birlikte 
Konak Müftülüğü 
Kestanepazarı 
Merkez Kur’an Kursu 
Yöneticisi Kurra Hafız 
Sadık Daştan, Cuma 
hutbesini okuyup 
Cuma namazını 
kıldırdı.
Namaz sonrası 
Kestanepazarı Öğrenci 
Yetiştirme Derneği 
tarafından dağıtılan 
ikramlar da camii 
cemaati ve çevredeki 
vatandaşlar tarafından 
memnuniyetle 
karşılandı.

Hafız Salih Sevinç

Hafız Yunus Emre Karcı

Fahri Aktaş

Halil Taşcı

Muhammed Altunbağ

Hafız Yasin Uslu

Hafız Ömer Baydar

Hafız Mehmed Ali Yakalı

Torbalı İlçe Müftüsü 
Hakan Türe
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Kestanepazarı Gençlik ve Spor 
Kulübü tarafından İçişleri Bakanlığı 
Sivil Toplumla İlişkiler Genel 
Müdürlüğü desteğiyle gerçekleştirilen 
Anadolu Bucağı Şehitler Ocağı 
projesi kapsamında Şehit anmaları 
devam ediyor. Proje kapsamında 
gerçekleştirilen üçüncü programda 
Şehit Tankçı Teğmen Muhammed 
Cihangir Çubukçu dualarla anıldı. 
Karabağlar İlçe Millî Eğitim Müdürü 
Metin Ender Karabulut’un da katıldığı 
anma programında kürsüye davet 
edilen Şehit Babası Mehmet Çubukçu 
Kestanepazarı Ailesi’ne program için 
teşekkür ederken öğrencilere “Sizler de 
benim bir evladımsınız” dedi.
Kestanepazarı Gençlik ve Spor 
Kulübü T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil 

Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü 
Desteğiyle gerçekleştirdiği Anadolu 
Bucağı Şehitler Ocağı projesi, 
Şubat Ayı seminer programı 

kapsamında Şehit Çubukçu Ailesi 
fertlerini ağırladı. Kestanepazarı 
Eğitim Kampüsü içerisinde yer 
alan Karabağlar İlçe Millî Eğitim 

Şehit 
Çubukçu 
Dualarla 
Anıldı

Şehit Babası
Mehmet Çubukçu

Davut Köse
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Müdürlüğü Özel Kestanepazarı Hatay 
Ortaöğrenim Erkek Öğrenci Yurdu 
Konferans Salonu’nda gerçekleşen 
anma programına Karabağlar İlçe 
Millî Eğitim Müdürü Metin Ender 
Karabulut, Şehit Tankçı Teğmen 
Muhammed Cihangir Çubukçu’nun 
mezun olduğu Karabağlar Nevvar Salih 
İşgören Anadolu Lisesi’nin Müdürü 
Davut Köse ve okul öğretmenleri, 
Kestanepazarı Gençlik ve Spor Kulübü 
Başkanı Ali Koç, Özel Kestanepazarı 
Hatay Ortaöğrenim Erkek Öğrenci 
Yurdu Müdürü Zübeyir Kuyubaşı ve 
Kestanepazarı öğrencileri katıldı.

“ARKADAŞLARININ HAYATI İÇİN 
HAYALLERİNDEN VAZGEÇTİ”
İmam Hatip Liseleri Arası Genç 
Hatipler Yarışması İzmir Birincisi 
Mesut Ceylan’ın sunuculuğunu 
üstlendiği programın açılış Kur’an-ı 
Kerim’ini İmam Hatip Liseleri Arası 
Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma 
Yarışması İzmir Birincisi Yunus Emre 
Karcı okudu. Açılış konuşmasını 
yapan İlçe Millî Eğitim Müdürü 
Karabulut, Şehit Tankçı Teğmen 
Muhammed Cihangir Çubukçu’nun 
görev yeri seçme hakkının kendisinde 
olması ve önünde daha güvenli yerler 
olmasına rağmen evli arkadaşlarının 
riskli bölgelere gitmemesi için 
kendisinin gönüllü olarak Zeytin Dalı 
operasyonuna katıldığını bildiğini 
öğrencilere aktardı. Arkadaşları için 
canı pahasına zorlu görevleri üstlenen 
Çubukçu’nun yaşam tarzının tüm 
insanlara örnek teşkil ettiğini de 
sözlerine ekleyen İlçe Millî Eğitim 
Müdürü Karabulut, “Evladımız bu 
operasyonda vatanı, milleti, ailesi ve 
arkadaşları için şehit olmuştur. Burada 
karşımızda yanındaki arkadaşlarının 
yaşamış olduğu hayatları için kendi 
hayallerinden feragat ederek bile 
bile bu yola girmiş ve şehit olmuş bir 
kardeşimiz vardır. Böyle yüce gönüllü 
güzel bir evlat yetiştiren anne babanın 
ellerinden öpüyorum. Gençlerimize 
vatan ve millet sevgisi kazandırmak 
için çabalayan bu güzel eğitim 
kurumumuza teşekkür ediyorum” dedi.

“SİZLER DE BENİM BİR 
EVLADIMSINIZ”
Açılış konuşmasının ardından Şehit 

Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir 
Çubukçu için hazırlanan belgesel 
sahneye yansıtıldı. Tüm katılımcılarla 
birlikte izlenen belgeselin ardından 
kürsüye çıkan Şehit Babası Mehmet 
Çubukçu, “Benim bir evladım 
şehit oldu. Vatanı milleti için hiç 
düşünmeden canını verdi. Bugün 
burada görüyorum ki sizler hepiniz 
benim birer evladımsınız. Rabbim bir 
evladımı aldı yüzlerce evlat verdi. Bu 
programın yapılmasında emeği geçen 
herkese teşekkür ederim” şeklinde 
konuştu.

MATEMATİK ÖĞRETMENİ 
ŞEHİDİMİZ İÇİN YAZDIĞI ŞİİRİ 
OKUDU
Şehit babasının ardından kürsüye çıkan 
Şehit Tankçı Teğmen Muhammed 

Cihangir Çubukçu’nun Lise Matematik 
Öğretmeni Fırat Gezgin, Şehidimiz 
için yazdığı şiiri okudu. Programın 
sonunda şehitlerimiz için okunan 
Hatimlerin duasını Karabağlar 
Müftülüğü Kestanepazarı Hatay Kur’an 
Kursu Mescidi İmam Hatibi Hasan 
Akburak yaptırdı.
Ardından şehidimizin mezun olduğu 
Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi 
Müdürü Davut Köse, Şehit Babası 
Mehmet Çubukçu’ya Kur’an-ı Kerim ve 
Türk Bayrağı hediye etti.
Hediye takdimi sonrası davetlilere 
programa katıldıkları için teşekkür 
eden Kestanepazarı Gençlik ve 
Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, tüm 
davetlileri sahneye şehit babası ile 
birlikte hatıra fotoğrafı çekilmek üzere 
davet etti.

Karabağlar İlçe Millî Eğitim 
Müdürü Metin Ender Karabulut

Hafız Yunus Emre Karcı

Hasan Akburak

Fırat Gezgin
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Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme 
Derneği, Selçuk İlçe Müftülüğü ve 
Karabağlar Müftülüğü Kestanepazarı 
Hatay Kur’an Kursu birlikteliğiyle 
Selçuk İsa Bey Camii’nde Kur’an 
Ziyafeti ve Şehit Özel Harekât 
Polisi Ahmet Alp Taşdemir anması 
gerçekleştirdi. Cuma namazı öncesi 
yapılan ve vatandaşların yoğun ilgi 
gösterdiği programda, Türkiye ve 
dünya dereceleri olan hocalarımız 
yaptıkları tilavetle büyük beğeni 
topladı. Selçuk İlçe Emniyet Müdürü 
Özgür Çekçeki ve Jandarma Komutanı 
Mehmet Önder Ortoğlu, Selçuk İlçe 

Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin 
Kılıç ve STK temsilcilerinin de 
katıldığı program sonunda kürsüye 
çıkan Selçuk İlçe Müftüsü Ömer Ünal 
tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz için 
dua etti.

Selçuk İsa Bey Camii’nde, Cuma 
namazı öncesi Karabağlar Müftülüğü 
Kestanepazarı Hatay Kur’an Kursu’nda 
görevli Hafız Salih Sevinç, Hafız 
Mehmet Ali Yakalı, Hafızlık Yarışması 
Dünya Üçüncüsü Hafız Yasin Uslu 
ve Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma 
Yarışması Dünya İkincisi Hafız Enes 

Kaput’un katılımıyla gerçekleştirilen 
Kur’an Ziyafeti ve Şehit Özel Harekât 
Polisi Ahmet Alp Taşdemir anması 
programının sunuculuğunu da Halil 
Kandemir üstlendi.

DÜNYA İKİNCİSİ HOCAMIZ 
GÖNÜLLERİ MEST ETTİ
Cuma namazına yaklaşık 1 saat kala 
başlayan programda Karabağlar 
Müftülüğü Kestanepazarı Hatay 
Kur’an Kursu Öğreticisi Hafız 
Salih Sevinç, Fussilet Suresi 30 ila 
36. Ayetlerini okudu. Ardından 
kürsüye çıkan Karabağlar Müftülüğü 

SELÇUK İSA BEY CAMİİ’NDE KUR’AN 
ZİYAFETİ VE ŞEHİT ANMASI YAPILDI
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Kestanepazarı Hatay Kur’an Kursu 
Fahri Öğreticisi Hisar Camii Emekli 
Müezzin Kayyımı Hafız Mehmet 
Ali Yakalı, şehitler için yazılmış olan 
kaside ve şiirleri seslendirdi. Millî 
ve manevi duyguların kabardığı 
programda Hafızlık Yarışması Dünya 
Üçüncüsü Karabağlar Müftülüğü 
Kestanepazarı Hatay Kur’an Kursu 
Öğreticisi Hafız Yasin Uslu, Tevbe 
Suresi 109 ila 112. Ayetlerini tilavet 
etti. Yasin Uslu hocamızın ardından 

kürsüye çıkan Kur’an-ı Kerim Güzel 
Okuma Yarışması Dünya İkincisi 
Karabağlar Müftülüğü Kestanepazarı 
Hatay Kur’an Kursu Öğreticisi Hafız 
Enes Kaput Bakara Suresi 153 ila 
157. Ayetlerini tilavet etti. Enes 
Kaput’un Kur’an tilaveti ile manevi 
bir ziyafet yaşayan İsa Bey Camii 
cemaati ardından Selçuk Müftüsü 
Ömer Ünal’ın tüm şehitlerimiz ve 
gazilerimiz için yaptırdığı duaya icabet 
etti.

Duanın ardından Karabağlar 
Müftülüğü Kestanepazarı Hatay 
Kur’an Kursu Öğreticisi Hafız 
Salih Sevinç’in imamlığında Cuma 
namazının eda edilmesi ile program 
sonlandırıldı. Program sonrası başta 
İsa Bey Camii İmam Hatibi İbrahim 
Taşdemir Hocanın oğlu Şehit Polis 
Ahmet Alp Taşdemir olmak üzere tüm 
şehitlerimizin ruhu için yapılan ikram, 
katılımcılara dağıtıldı.

Halil KandemirHafız Enes KaputSelçuk Müftüsü Ömer Ünal

Hafız Mehmet Ali Yakalı Hafız Yasin Uslu Hafız Salih Sevinç
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Kestanepazarı Gençlik ve Spor Kulübü 
tarafından İçişleri Bakanlığı Sivil 
Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü 
desteği ile gerçekleştirilen An-
adolu Bucağı Şehitler Ocağı projesi 
kapsamında Şehit Piyade Astsubay 
Üstçavuş Yahya Efiloğlu dualarla anıldı. 
Anma programında konuşan Şehit 
Babası Abdullah Efiloğlu, öğrencilerden 
derslerine iyi çalışmalarını vatana ve 
millete hayırlı birer evlat olmalarını 
istediğini dile getirdi. 
Kestanepazarı Gençlik ve Spor Kulübü 
T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla 
İlişkiler Genel Müdürlüğü Desteği ile 
gerçekleştirdiği Anadolu Bucağı Şehitler 
Ocağı projesi, Kasım Ayı seminer 
programı kapsamında Kestanepazarı 
Eğitim Kampüsü yakınında oturan Şehit 
Efiloğlu Ailesini ağırladı.
Kestanepazarı Eğitim Kampüsü içer-
isinde yer alan Karabağlar İlçe Millî 
Eğitim Müdürlüğü Özel Kestanepazarı 
Hatay Ortaöğrenim Erkek Öğrenci 
Yurdu Konferans Salonu’nda gerçekleşen 
anma programına Şehidin Babası 
Abdullah Efiloğlu ile Kardeşi Muham-
met Efiloğlu, annesi ve yakın akrabaları 
ile çok sayıda öğrenci, öğretmen, okul 
müdürleri ile Kestanepazarı Yönetim 
Kurulu üyeleri ve Yönetim Kurulları 
Başkanı Cüneyd Dayhan katıldı.

“GENÇLERİMİZ ÜLKEMİZ ÜZERİNE 
OYNANAN OYUNLARIN FARKINA 
VARACAK”
Kestanepazarı Hatay Ortaöğrenim Erkek 
Öğrenci Yurdu öğrencilerinden Mesut 
Ceylan’ın sunuculuğunu üstlendiği 

program tüm şehitlerimiz 
anısına yapılan 1 dakikalık 
saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı ile başladı. İstiklal 
Marşı’nın ardından yine 
öğrencilerimizden Hafız 
Yunus Emre Karcı açılış 
Kur’an-ı Kerim’ini okudu. Oku-
nan Kur’an-ı Kerim’in ardından 
açılış konuşmalarını yapmak üzere 
kürsüye çağırılan Kestanepazarı Gen-
çlik ve Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 
projede gençlerimizin şehitlerimizi ve 
ailelerini yakından tanıması, onların 
acısını paylaşmasının hedeflendiğini dile 
getirdi. Ayrıca proje ile vatan uğruna 
evlatlarını şehit veren minnet borçlu 
olduğumuz ailelere binlerce manevi ev-
lat kazandırmayı da hedeflediklerini dile 
getiren Koç, “Ülke gençliğinin onlara sa-
hip çıktığı ve asla yalnız kalmayacakları 
duygusunu en derinden hissetmelerini 
istiyoruz. Ülkemiz üzerine oynanan 
oyunun farkına varan gençlerimiz 2071 
hedeflerimiz doğrultusunda azimle 
çalışan ellerinden geleni yapan bilinçli 
bir nesil haline gelecektir” dedi.

“OKUYUN; VATANA MİLETE HAYIRLI 
İNSANLAR OLUN”
Kestanepazarı Gençlik ve Spor Kulübü 
Başkanı Ali Koç’un ardından sahneye 
çıkan Şehit Babası Abdullah Efiloğlu, 
konuşmasında vatan sevgisinin ona 
yapılan hizmet ile ölçüldüğünü hatırlattı. 
Gençlerin vatan sevgilerini göstermes-
inin en uygun yolunun cehaletle 
savaşmak ve okumak olduğunun altını 
çizen Şehit Babası Abdullah Efiloğlu 

gençlerden derslerine çok çalışmalarını, 
vatana ve millete hayırlı bir birey olarak 
yetişip ülkelerine sahip çıkmalarını 
istedi. Millî değerlerine sahip bir şekilde 
eğitimlerini başarıyla tamamlayan 
gençlerin ülkemizi geliştirerek daha da 
ileri seviyelere taşıyacağına inancının 
tam olduğunu dile getiren Şehit Babası 
Abdullah Efiloğlu, “Siz gençler okuyup 
ülkenize sahip çıkar, ülkemiz üzerinde 
oynanan oyunları bozarsanız şehit 
ağabeyinizin kanı yerde kalmamış olur” 
dedi.

“BAŞKAN DAYHAN ŞEHİT BABASINA 
TÜRK BAYRAĞI VE KUR’AN-I KERİM 
HEDİYE ETTİ”
Şehit Babası Abdullah Efiloğlu’nun 
konuşması ile tüm salon gözyaşlarına 
boğuldu. Program sonunda hazirunu 
selamlayan Kestanapazarı Yönetim 
Kurulları Başkanı Cüneyd Dayhan, 
ŞehitBabasına programa katılımlarından 
ve öğrencilerimize hitabından dolayı 
teşekkür ederek, Türk Bayrağı ve 
Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Şehit Yahya Efiloğlu 
Dualarla Anıldı
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Aliağa Müftülüğü Şakran 
Kestanepazarı Hacı Tülay 
Çolakoğlu Kur’an Kursu 
2021- 2022 eğitim öğretim yılı 
birinci dönem veli toplantısı 
yapıldı. Toplantıda Kurs 
Müdürü Fatih Muslu velilere 
öğrencilerin ders durumları 
ile ilgili genel bilgi verdi.
Toplantının başında 
öğrencilerin kursa başladıkları 
dönemdeki durumlarıyla ilgili 
bilgi veren Aliağa Müftülüğü 
Şakran Kestanepazarı Hacı 
Tülay Çolakoğlu Kur’an 
Kursu Müdürü Fatih Muslu, 
hafızlık yapabilmek için çok 
çalışmanın şart olduğunu 
belirtti. Öğrencilerin her 
birinin durumu ile ilgili 
tek tek itinalı bir biçimde 
ilgilendiklerine de vurgu 
yapan Kurs Müdürü Muslu, 
“Başarılı bir eğitim dönemi 
geçirdik. Öğrencilerimizin 
eğitimde geldikleri şu anki 
seviye bizler için sevindirici. 
İkinci dönemde çok 
çalışarak, yaptığımız plan 
doğrultusunda iyi bir dönem 
geçireceğimize inancımız 
tam” dedi.
Aliağa Müftülüğü Şakran 
Kestanepazarı Hacı Tülay 
Çolakoğlu Kur’an Kursu 
Müdürü Fatih Muslu 
toplantıya katılan tüm velilere 
teşekkür etti.

Şakran Kur’an Kursu Birinci Dönem 
Veli Toplantısı Yapıldı



KESTANEPAZARI HABER BÜLTENİ  l Sayı: 22 / Ekim 2021 - Mart 202250

Karabağlar Müftülüğü Kestanepazarı 
Hatay Kur’an Kursu öğrencileri yoğun 
ders programının yükünü sosyal ve 
kültürel etkinliklerle atıyor. Son olarak 
Çiğli Sasalı’da bulunan doğal yaşam 
parkını gezen Hafız adayı öğrenciler 
birçok vahşi hayvanı doğal ortamında 
görme imkânına sahip oldu.
Öğrencilerin kültürel ve kişisel 
gelişimlerini tamamlamaları ve 
geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları 
için çalıştıklarını belirten Karabağlar 
Müftülüğü Kestanepazarı Hatay 
Kur’an Kursu Yurt Yöneticisi Halil 
Taşcı, Sasalı Doğal Yaşam Parkı 
sayesinde öğrencilerin belgesellerde 
izledikleri hayvanları doğal yaşam 
alanlarında görmelerinin kültürel 
gelişimleri için çok yararlı olduğunu 
dile getirdi.
Öğrencilerin birlikte yapılan kültürel 
gezilerde hem yaşadıkları çevreyi ve 
şehri tanıma imkânı bulduklarını 
hem de grup olarak yapılan etkinlik 
sayesinde öğrenciler arasında 
arkadaşlık ve güven duygularının 
güçlendiğini de vurgulayan Yurt 
Yöneticisi Taşcı, “Yapılan etkinlik 
sayesinde birlikte güzel vakit geçiren 
öğrencilerimiz birçok yaban hayvanını 
da doğal ortamında görme imkânı 
buldu. Yapılan bu kültürel ve sosyal 
faaliyetler sayesinde yoğun ders 
programında yorulan öğrencilerimiz 
dinlenirken zihinlerini de boşaltmış 
oluyor. Bu sayede öğrencilerimizin 

ezber kabiliyetleri artmakta bu da 
Kestanepazarı Kur’an Kursları’nın 
hafızlıkta yüzde yüz başarı geleneğini 
desteklemektedir. Öğrencilerimizin 
kültürel, sosyal ve sportif 

faaliyetlerinin 
gerçekleşmesi için bizleri destekleyen 
Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme 
Derneği ile Kestanepazarı 
bağışçılarına da öğrencilerimiz adına 
teşekkür ederim” dedi.

Hafız Adayları 
Sasalı Doğal Yaşam Parkında 
Yorgunluk Attı
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KÜTAHYA MERKEZDE KÜTAHYA MEZUNLARI BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. MEZUNUMUZ TORBALI MÜFTÜSÜ 
HAKAN TÜRE ZİYARET EDİLDİ.
SOLDAN SAĞA: HAKAN TÜRE – ALİ KOÇ – 
MUSTAFA YAVUZ 

DİKİLİDE BULUNAN MEZUNLARIMIZLA 
BİR ARAYA GELDİK.

TİRE MÜFTÜSÜ ABDULLAH KIR VE 2004 
MEZUNUMUZ TİRE ŞB. MÜDÜRÜ ZİYARET 
EDİLDİ. 
SOLDAN SAĞA: ABDULLAH KIR – 
ALİ KOÇ – FATİH DİNÇER

GÜZELBAHÇE MÜFTÜSÜ YUSUF SAVURAN 
ZİYARET EDİLDİ. 
SOLDAN SAĞA: ALİ KOÇ – YUSUF SAVURAN 
– MUSTAFA YAVUZ

AYDIN İL MÜFTÜSÜ ERCAN AKSU MEZUNLARIMIZLA BİRLİKTE 
ZİYARET EDİLDİ.
SOLDAN SAĞA: YAKUP YÜKSEL – ALİ KOÇ – ERCAN AKSU – 
MUSTAFA YAVUZ – OSMAN ŞAHİN

GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASINDA YARALANAN 2009 
MEZUNUMUZ ŞENOL GÜNAY’A HOCALARIMIZLA BİRLİKTE GEÇMİŞ 
OLSUN ZİYARETİ YAPILDI.SOLDAN SAĞA: SEYHAN UĞURLU – YASİN 
USLU – İSA ÖZGEN – HALİL TAŞCI – ŞENOL GÜNAY – ENES KAPUT – 
ALİ KOÇ – MUSTAFA YAVUZ

1999 MEZUNUMUZ AKİF SAVAŞ’IN VEFAT EDEN BABASININ CENAZESİNE 
KATILIM SAĞLANDI. MEZUNLARIMIZLA BİR ARAYA GELİNDİ. 
SOLDAN SAĞA: MUSTAFA YAVUZ – FATİH GÜLPAMUK – ADEM ÇALAR – 
SEYHAN UĞURLU – BÜLENT SAYDAN – ENES HAMDEMİRCİ – TEVEKKÜL 
ÇOBANLAR – RAŞİT ÇAVUŞOĞLU – YAKUP YÜKSEL – İSA ÇETİN - AYCAN 
ÇETİN
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AYDINDA BULUNAN MEZUNLARIMIZLA 
GÖRÜŞÜLDÜ. O SIRADA MÜFTÜLÜĞE ZİYARETE 
GELEN DENİZLİ ÇİVRİL MÜFTÜSÜ 1989 MEZUNU 
KADİR KÜÇÜK HOCA İLE GÖRÜŞÜLDÜ.
SOLDAN SAĞA: YAKUP YÜKSEL – MUSTAFA YAVUZ – 
ALİ KOÇ – KADİR KÜÇÜK – OSMAN ŞAHİN

MEZUNUMUZ ALİAĞA MÜFTÜSÜ 
RAMAZAN COŞKUN ZİYARET EDİLDİ. 
SOLDAN SAĞA: MUSTAFA AYTEKİN – ALİ 
KOÇ – RAMAZAN COŞKUN – AHMET ÖZER 
– MUSTAFA YAVUZ

BORNOVA İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNDE MEMUR 
OLARAK GÖREV YAPAN 2004 MEZUNUMUZ 
EMRULLAH KARAKURT ZİYARET EDİLDİ. 

2012 MEZUNUMUZ 
BORNOVA KAYADİBİ 
MH. CAMİİ İMAMI RECEP 
KESKİN ZİYARET EDİLDİ. 
SOLDAN SAĞA: RECEP 
KESKİN – MUSTAFA 
YAVUZ

GAZİEMİR ÖZER ACITAŞ CAMİİ 
İMAM HATİBİ FATİH GÖNEN 
ZİYARET EDİLDİ. 
SOLDAN SAĞA: MUSTAFA YAVUZ – 
ALİ KOÇ – FATİH GÖNEN

BUCA MÜFTÜLÜĞÜNDE VAİZ OLARAK 
GÖREV YAPAN 2004 MEZUNUMUZ 
RAMAZAN SALDIK VE MÜFTÜLÜK ŞEFİ 
ZİYARET EDİLDİ. 
SOLDAN SAĞA: ALİ KOÇ – MÜFTÜLÜK ŞEFİ 
– RAMAZAN SALDIK – MUSTAFA YAVUZ

MEZUNLARIMIZIN
KURUMUMUZU 
ZİYARETLERİ

MEZUNLARIMIZIN
KURUMUMUZU 
ZİYARETLERİ

MEZUNLARIMIZIN
KURUMUMUZU 
ZİYARETLERİ

MEZUNLARIMIZIN
KURUMUMUZU 
ZİYARETLERİ

İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜNDE 
ŞB. MÜDÜRÜ OLAN 
MEZUNUMUZ NEDİM SITKI 
ŞATIR ZİYARET EDİLDİ. 
SOLDAN SAĞA: ALİ KOÇ 
– NEDİM SITKI ŞATIR – 
MUSTAFA YAVUZ

1987 MEZUNUMUZ GAZİEMİR MÜFTÜSÜ 
ZEKERİYA ÇALLI ZİYARET EDİLDİ. 
SOLDAN SAĞA: ALİ KOÇ – ZEKERİYA ÇALLI 
– MUSTAFA YAVUZ

BUCA MÜFTÜSÜ 
KEMAL DEMİREL 
ZİYARET EDİLDİ.
SOLDAN SAĞA: ALİ 
KOÇ – KEMAL DEMİREL
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Karabağlar Müftülüğü Kestanepazarı Hatay Kur’an Kursu 
sosyal ve sportif faaliyetlere aralıksız devam ediyor. Hafızlık 
eğitim alan öğrencilerin yoğun ders programlarında moral 
ve motivasyonlarını artırmak için yapılan sosyal faaliyetler 
2021 yılını Masa Tenisi Turnuvası ile kapattı. Dereceye 
giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.
Karabağlar Müftülüğü Kestanepazarı Hatay Kur’an 
Kursu’nda hafızlık eğitimi alan öğrenciler için Aralık ayı 
içerisinde Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi. 5. sınıf, 6 ve 
7. sınıf ile hafız ve 8. Sınıf öğrencileri için 3 ayrı kategoride 
düzenlenen turnuvaya yaklaşık 250 öğrenci katıldı. 
Öğrencilerin ders programlarından arta kalan dinlenme 
zamanlarına göre düzenlenen ve Eğitim Koçu Orhan 
Akın’ın hakemliğinde yapılan maçlar 20 gün sürdü.

SOSYAL VE SPORTİF FAALİYETLER ÖĞRENCİLERİN 
DERS BAŞARILARINA KATKI SAĞLIYOR
Öğrencilerin hem özgüvenlerini artırmak hem de 
aralarındaki arkadaşlık ve güven bağlarını geliştirmek 
için bireysel ve takım sporlarının önemine değinen 
Karabağlar Müftülüğü Kestanepazarı Hatay Kur’an 
Kursu Yurt Yöneticisi Halil Taşcı, sosyal faaliyetlerin 
öğrencilerin gelişiminde çok büyük katkı sağladığının 
altını çizdi. Her yıl olduğu gibi bu yılda çok sayıda 
etkinlik düzenlediklerini ve yılı Masa Tenisi Turnuvası 
ile sonlandırdıklarını sözlerine ekleyen Yurt Yöneticisi 
Taşcı, “Kestanepazarı hafızlık eğitiminde son yıllarda 

yüzde yüz başarıyı bir gelenek haline getirmiş ülkemizin 
yegâne hafızlık ve Kur’an eğitimi kurumudur. Yoğun ders 
programında bu başarıyı devam ettirmek için fedakârca 
çalışan, hocalarının tavsiyelerine uyan öğrencilerimizin 
yaş gruplarına uygun bir biçimde özgüvenlerini arttırıcı 
sosyal ve sportif faaliyetleri gerçekleştirmek de bizlerin 
sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız bu 
faaliyetlerin öğrencilerimizin derslerine de pozitif etkisi 
olduğunu görmek bizleri son derece memnun ediyor. 
Öğrencilerimizin eğitimdeki başarılarını artırmaya yönelik 
moral ve motivasyonlarını yükseltecek faaliyetlerimiz 
ikinci dönemle birlikte devam edecektir” dedi.

ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ
Kestanepazarı Eğitim Kampüsü içerisinde yer alan 
konferans salonunda düzenlenen ödül töreninde, 5. 
sınıflar 1.’si Harun Demirci ödülünü Karabağlar Müftülüğü 
Kestanepazarı Hatay Kur’an Kursu Yurt Yöneticisi Halil 
Taşcı’dan alırken, 6 ve 7. sınıflar 1.’si Yasin Arif Gökduman 
ödülünü Eğitim Koç’u Hasan Özyürek’ten aldı. 8. sınıf 
ve hafızlar 1.’si Fikri Dilek’e ödülünü Kestanepazarı 
Öğrenci Yetiştirme Derneği Halkla İlişkiler Müdürü Ali 
Koç takdim etti. 5. sınıf 2.’si Ali Yıldırım ödülünü Eğitim 
Koçu Mehmet Keskin’den alırken, 6 ve 7 sınıf 2.’si Harun 
Ali Titiz ödülünü Eğitim Koç’u Zeynullah İşsever’den ve 
8. sınıf 2.’si Osman Gürel ödülünü Eğitim Koçu Orhan 
Akın’dan aldı.

Minik Hafızlar Masa Tenisi 
Turnuvası Tamamlandı

ONLİNE SATIŞ : www.bulldozer.com.tr

BRAND REGISTERED I YOUNG DRIVERS

ONLINE SATIŞ
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Fidye
Zekat

ve Bağışlarınızla
Hafızlık ve Kur'an Eğitimi

Kervanında Sizde Yerinizi Alın

EMLAK KATILIM İZMİR ŞUBESİ
TR11 0021 1000 0005 2611 4000 01
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Fidye
Zekat

ve Bağışlarınızla
Hafızlık ve Kur'an Eğitimi

Kervanında Sizde Yerinizi Alın

EMLAK KATILIM İZMİR ŞUBESİ
TR11 0021 1000 0005 2611 4000 01

RAMAZAN
REHBERİ

Kaynak: DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI
HALK KİTAPLARI

(Bu Çalışma Din İşleri 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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