
Kardeşçe Paylaşalım 
Vakit Ramazan

İyiliğin ve paylaşmanın en çok 
tavsiye edildiği Ramazan ayın-

da dünyanın 96 ülke ve bölgesi ile 
Türkiye'nin 79 il  ve ilçesindeki yar-
dım çalışmalarımızla mülteciler, 

yaşlılar ve kimsesizler için temel 
gıda yardımları gerçekleştiriyor; 
yetim ve ihtiyaç sahibi çocukla-
ra kıyafet ve kırtasiye yardımları 
ulaştırıyoruz.  –  Sayfa 4

Dünyanın dört bir yanındaki maz-
lum ve mağdurların Ramazan sevin-
cine ortak oluyor ve yardıma muh-
taçların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 
– Sayfa 2 ve 9

İHH için yolculuk vakti
Siz hayırseverlerimizin emanetlerini 
yolumuzu gözleyenlere ulaştırmak 
için kıtalar dolaşıyoruz. Peki İHH ola-
rak Ramazan’a nasıl hazırlanıyoruz? 
– Sayfa 10

İHH 2014 Ramazan 
çalışmaları
İHH, geçtiğimiz Ramazan ayında, dünya-
da 94 ülke ve bölgede, Türkiye’de 78 il ve 
ilçede yaklaşık 1 milyon 150 bin ihtiyaç 
sahibine yardım ulaştırdı. – Sayfa 6

Dünyanın farklı yerlerinde zulüm gören, 
mağdur olan, dara düşen Müslümanlar için 
zekâtlarınızı, fıtır sadakalarınızı, kumanyala-
rınızı iyilik kervanımıza katabilir ve Ramazan 
boyunca gerçekleştireceğimiz kampanyala-
rımıza destek olabilirsiniz.– Sayfa 3

Ramazan bereketi 
desteklerinizle 
artsın

Rahmet ayı Ramazan
İslam âlemi, içinde bulunduğumuz Ra-
mazan-ı Şerif’in rahmet iklimine her za-
mankinden daha fazla muhtaç durum-
da. Özellikle Suriye’den gelen haberler, 
Mısır’daki gelişmeler hepimizi derinden 
üzüyor. Dünyanın birçok bölgesinde Müs-
lümanlar hem zulüm görüyor hem de 
maalesef zulme âlet oluyor.  – Sayfa 15

Oradaydık

Ramazan ayında hayırseverlerimizin desteklerini ihtiyaç sahiplerine 
ulaştıran İHH, bu yılın Ramazan hazırlıklarını tamamladı ve yolunu 
gözleyen kardeşlerimizle buluşmak için yola çıktı.
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15 Ramazan 
Dünya 
Yetimler 
Günü
–Sayfa  5
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23 yıldır savaş mağdurlarının, yetimlerin, kimsesizlerin yanında yer alıyor, 
her Ramazan muhtaçlara ulaşmak için kıtalar aşıyoruz.

Gürcistan'da 
içimizi yakan soru 

Kamboçya'da 
büyük küçük 
herkesi sevindirdik

Murat Yılmaz / 2012

Ramazan yardımları için gitti-
ğimiz Gürcistan'da kardeşleri-

mizle buluşacak olmanın heyecanını 
yaşıyoruz. İlk durağımız Poti-Şavğele. 
Burada un, pirinç, şeker, makarna, sıvı 
yağ ve tuzdan müteşekkil kumanyala-
rımızı ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. 

Dualar dudaklarda, hatırlanmanın ge-
tirdiği memnuniyet yüzlerde sevgiyle 
kucaklaşıyoruz. Sonra Maharaza kö-
yüne gidiyoruz. Burada yetim aile-
lerimizi ziyaret ediyoruz. Gözyaşları 
içinde kabul ediyor yardımlarımızı 
anneler ve bizi bir soruyla derinden 
sarsıyorlar: “Bizi nereden buldunuz?”

ORADAYDIK

Yusuf Armağan / 2008

Ramazan yardımları için bulun-
duğumuz Kamboçya'da çocukla-

rın peşine düşmek bir serçenin peşine 
düşmek gibi bir şey. Çarçabuk sıvışıve-
riyorlar kendilerine yöneldiğinizde. Fo-
toğraflarını çekerek teselli bulabiliyoruz. 
Ama çocuk bu, canı oynamak istiyor. 
Cami avlusunda balonlar eşliğinde 
oyuna dalıyoruz. Her çocuğun vakti 

unutması gibi unutuyoruz zamanı. Tam 
ayrılık vakti geliyor derken yanımıza bir 
yaşlı amca geliyor. Geçtiğimiz Ramazan 
ayına kadar gözleri görmüyormuş bu 
amcanın. İHH’nın desteğiyle ameli-
yatı yapılmış ve o günden sonra gün 
yüzü görmüş amcamız. Bizim orada 
olduğumuzu öğrenince de büyük bir 
heyecanla koşmuş gelmiş yanımıza. 
Gülümseyen yüzüyle bize ettiği duaları 
bir ömür boyu unutamayız.

Etiyopya'nın 
çocukları ellerimizi 
bırakmıyor 

Kamerun'da ilk 
orucun sevinci

Osman Atalay / 2006

İHH'nın Ramazan çalışmaları için Eti-
yopya'da başkent Adisababa'ya yakın 

bir köydeyiz. Ramazan'da bu kuş uçmaz ker-
van geçmez köylerde dolaşmamız kadın-er-
kek, genç-yaşlı bu insanları hem şaşırtıyor 
hem de sevindiriyor. Burada yaklaşık 700 
aileye gıda yardımında bulunurken çocuk-
ların defter, kalem, çanta ihtiyaçlarını da 
karşılamanın telaşı içerisindeyiz. Köyden 
ayrılırken çocuklar kalmamızı istiyor ve se-
vinçle üstümüzü, başımızı, ellerimizi çekiş-
tirerek onlardan ayrılmamızı zorlaştırıyor.

Cihan Yıldırım / 2008

Ramazan’ın ilk günü Kamerun’un 
Douala kentine 10 saatlik bir yolcu-

luktan sonra ulaşıyor ve kısa bir istiraha-
tin ardından iftardan önce ihtiyaç sahibi 
ailelere Ramazan kumanyası dağıtıyoruz. 
Sonrasında yeni Müslüman olmuş 60 kişilik 
bir grupla iftar yemeğinde buluşuyoruz. 
Birçoğu 40 yaşını aşmış olan bu Müslü-
manların çoğu, hayatlarının ilk Ramazan 
oruçlarını tutuyordu. Bu insanlarla belki de 
yaşamlarının en önemli olayı olan bu anları 
paylaşmak anlatılmaz bir duygu. 
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Ramazan bereketi 
desteklerinizle 
artsın

Ramazan kampanyamıza nasıl destek olabilirsiniz?

Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan’da da İHH iyilik 
kervanı dünyanın farklı yerlerinde zulüm gören, mağdur 
olan, dara düşen Müslümanlar için yola çıkıyor. Siz de 
zekâtlarınızı, fıtır sadakalarınızı, kumanyalarınızı bu 
iyilik kervanına katabilirsiniz.

1

5 6

2 3 4

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın yukarıda belirtilen Ramazan yardımlarına 
çeşitli yollarla destek olabilirsiniz.

Bir Kumanya
Paketi

’dir.80 TL

Bir “Ramazan Çocuk Paketi” 
’dir.30 TL

Zekât ve sadakalarınızı 
ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırabilirsiniz
Türkiyeli yardımseverlerin 
zekât, sadaka, fitre ve 
bağışlarını savaş, işgal ve 
doğal afet bölgelerindeki 
ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırıyoruz. Siz de zekât ve 
sadakalarınızı İHH aracılığı 
ile ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırabilirsiniz.

Vakıf merkezimize gelerek elden
Adresimiz: Büyük Karaman Cad. 
Taylasan Sok. No: 3 Fatih/İstanbul

0212 631 2121 numaralı telefon ile

online.ihh.org.tr/ramazan internet 
adresi ile

160 54 51 numaralı posta çeki hesabı ile

Ziraat Bankası: TR66 0001 0004 8802 1249 9450 07

Albaraka Türk:  TR16 0020 3000 0028 7839 0000 09

Türkiye Finans:  TR24 0020 6000 0400 3279 3000 01

Kuveyt Türk: TR50 0020 5000 0009 9999 9000 01 

Halkbank:  TR43 0001 2009 7540 0012 0100 80

Çocukları özel paketlerle sevindirebilirsiniz
Diş fırçası, diş macunu, şeker, gofret, kahvaltılık çikolata,
bisküvi, kraker vb. ürünlerden oluşan “Ramazan Çocuk Paketi”yle 
binlerce çocuğun yüzünü güldürebilirsiniz. İHH tarafından bu Ramazan 
7.500’ü Suriyeli, 7.500’ü de Türkiyeli çocuklarımız için olmak üzere 
15.000 adet Ramazan Çocuk Paketi hazırlandı.

Gıda bankacılığı ile vergi muafiyetinden yararlanabilirsiniz
Kurum ve işletmeler gıda bankacılığı kapsamında vakfımıza bağış yapabilir ve yaptıkları bu 
yardımları gider olarak vergiden düşebilirler. Kurum ve işletmelerin gıda, temizlik, giyecek 
ve yakacak maddesi yardımları gıda bankacılığı kapsamında değerlendirilebilir. Yapacağınız 
yardımların bu kapsamda değerlendirilebilmesi için bağışların faturalandırılması, sevk 
irsaliyesi ve faturanın İHH adına düzenlenmesi gerekmektedir. Gıda bankacılığı hakkında 
0212 631 21 21 numaralı telefonu arayıp detaylı bilgi alabilirsiniz. 

Kumanya 
bağışlayabilirsiniz
Bu Ramazan Türkiye’de 79 
il ve ilçede, dünyada 96 
ülke ve bölgede kumanya 
dağıtımları gerçekleştiriyoruz. 
Kumanyalarınızı vakfımız 
aracılığı ile muhtaçlara 
ulaştırabilirsiniz.

Kumanya paketi içeriği: 
pirinç, kırmızı mercimek, bulgur, 
toz şeker, makarna çeşitleri, 
reçel, nohut, ayçiçek yağı, zeytin, 
kuru fasulye, çay, un, tuz.

Gezici aşevimizde iftar 
verebilirsiniz
Türkiye’de 25 ilde gezici 
aşevi ile iftar programları 
gerçekleştiriyoruz. Siz de 
gezici aşevimizle bir iftarın 
tamamını üstlenebilir, bir 
veya birden fazla kişinin iftar 
bedelini karşılayabilirsiniz. 
Aşevimizde 1.000 kişilik bir 
iftar programı 7.500 TL, bir 
kişinin iftar bedeli 7,5 TL’dir.

Yetimlere bayramlık hediye edebilir 
veya kırtasiye yardımı yapabilirsiniz
Bu Ramazan da Türkiye’de ve dünyada yetimlere 
ve ailelerine destek oluyor, eğitim ve kırtasiye 
yardımları yapıyor, bayramlık giysiler hediye 
ediyoruz. Sizler de 32 ülkede 31,744 yetimimiz 
için hazırlanan bayramlık giysilerinden 
yetimlere hediye edebilirsiniz. Ayrıca 7.500’ü 
Suriyeli, 7.500’ü de Türkiyeli yetimlere 
dağıtılmak üzere hazırlanan 
15.000 adet kırtasiye seti 
yardımlarımıza destekte 
bulunarak onları 
sevindirebilirsiniz.

Ayrıca bu bankaların 
şubelerinden kurumsal 
tahsilat ve internet 
sitelerinden bağış 
ekranı ile havale 
masrafı olmadan bağış 
yapabilirsiniz.

Banka hesap numaraları ile
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2015  Ramazan Haritası

Kardeşçe Paylaşalım Vakit Ramazan

Dünyada 96 ülke ve bölgede
Abhazya, Acara, Adıgey, Afganistan, Ahıska, Arakan, Arnavutluk, Azat 
Keşmir, Azerbaycan, Bangladeş, Bolivya, Bosna-Hersek, Brezilya, Bulgaristan, 
Burkina Faso, Cibuti, Çad, Çeçenistan, Dağıstan, Doğu Türkistan, Ekvador, 
Endonezya, Etiyopya, Fildişi Sahilleri, Filipinler/Moro, Filistin (Gazze), 
Gambiya, Gana, Gine, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Gürcistan, 
Haiti, Hindistan (Assam ve Kerala), Irak, İnguşetya, Jammu Keşmir, Japonya, 
Kuzey Irak, Kabardey Balkar, Kamboçya, Kamerun, Karaçay Çerkes, Karadağ, 
Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kırım, Komor, Kongo Cumhuriyeti, Kosova, 
Küba, Libya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Malavi, Malezya, Mali, Mısır, 
Moritanya, Mozambik, Myanmar, Nepal, Nijer, Nijerya, Osetya, Özbekistan, 
Pakistan, Peru, Romanya, Ruanda, Sancak, Senegal, Sierra Leone, Somali, 
Sri Lanka, Sudan (Darfur, Hartum, Kesele), Suriye (Yermük), Tacikistan, 
Tanzanya, Tayland (Patani, Chang Mai), Tunus, Uganda, Ürdün, Venezuela, 
Vietnam, Yemen, Zambiya, Zimbabve

Zeyd b. Sâbit’ten rivayet edilmiştir: Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:
“Kul, mümin kardeşinin ihtiyacını gidermeye devam ettikçe, Allah-u Teâlâ da onun ihtiyacını giderir.”

Türkiye’de 79 il ve ilçede
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, 
Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, 
Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis-Tatvan, Bolu, Burdur, 
Bursa, Bursa-İnegöl, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, 
Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, 
Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Hatay-
İskenderun, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, 
Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, 
Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, 
Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, 
Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, 
Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, 
Yozgat, Zonguldak

      Ramazan 2015 çalışmalarının yapılacağı ülke ve bölgeler.                                                                                                   Ramazan 2015 çalışmalarının yapılacağı şehirler.
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Kuruluşundan bu yana Rama-
zan çalışmaları gerçekleştiren 

ve hayırseverlerimizin bağışlarını ihti-
yaç sahiplerine ulaştıran İHH, bu yılki 
hazırlıklarını tamamladı ve dünyanın 
dört bir yanında yolumuzu gözleyen 
kardeşlerimizle buluşmak için yola 
çıktı. İHH ekipleri, bu Ramazan da 
muhacir kamplarında çilelerini dol-
duranlarla, savaşların her şeylerini 
yok ettiği biçarelerle, ocaklarından 
yoksulluk ve sefaletin eksik olmadığı 
kardeşlerimizle bir araya gelerek on-
lara selamınızı iletiyor.

İHH olarak bu yılki Ramazan çalışma-
larımızı "Kardeşçe Paylaşalım Vakit 
Ramazan" sloganıyla gerçekleştiriyo-
ruz. Bu Ramazan da Balkanlardan Af-
rika'ya, Asya'dan Kafkasya'ya kilomet-
reler aşıyor ve bu ayın bereketini uzak 
coğrafyalara ulaştırıyoruz. İyiliğin ve 
paylaşmanın en çok müjdelendiği bu 
ayda dünyanın 96 ülke ve bölgesi ile 
Türkiye'nin 79 il ve ilçesindeki yardım 
çalışmalarımızla mülteciler, yaşlılar ve 

kimsesizler için temel gıda yardımları 
gerçekleştiriyor; yetim ve ihtiyaç sahibi 
çocuklara kırtasiye ve kıyafet yardım-
ları ulaştırıyoruz.

Ramazan yardımları vesilesi ile dün-
yanın dört bir yanında bulunan ekip-
lerimiz, gidilen ülkelerde zor koşullar-
da yaşamını idame ettirmeye çalışan 
kardeşlerimiz için başlatılan projele-
rin temellerini atıyor. Aynı zamanda 
önceki dönemlerde hayata geçirilen 
projelerin denetimleri ekiplerimiz ta-
rafından yapılıyor ve ihtiyaç duyulan 
yeni çalışmalar başlatılıyor.

Dünya Yetimler Günü, İHH'nın talebiyle 
İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 2013 yılında 
aldığı kararla her yıl Ramazan ayının 15. 
gününde kutlanıyor.

Ortadoğu’dan Afrika’ya, Kafkasya’dan Bal-
kanlara kadar dünyanın dört bir yanında 
savaş, doğal afet, yoksulluk ve benzeri 
sebeplerle yaşanan mahrumiyetler nede-
niyle 200 milyondan fazla çocuğun yetim 
kaldığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu çocukla-
ra her yıl 3 milyonun üzerinde yeni yetim 
ve terk edilmiş çocuğun eklendiği, her yıl 
2,5 milyon çocuğun kaçırılarak satıldığı, 
300 bin çocuğun cephelere sürüldüğü 
yeryüzünde insanlığın kendilerini fark 
etmesini bekleyen milyonlarca yetim 
çocuk bulunuyor.

İHH'nın teklifiyle İslam İşbirliği Teşkila-
tı’nın aldığı kararla her 15 Ramazan’da kutla-
nan Dünya Yetimler Günü ile dünyanın en 
çok istismara uğrayan grubunu oluşturan 
yetim çocuklarla ilgili farkındalık oluştu-
rulması hedefleniyor. Bu Ramazan, Dünya 
Yetimler Günü yetimlerin daha iyi şartlarda 
hayatlarını idame ettirebilmeleri için “Ye-
timhanelerin İhyası” temasıyla anılıyor.

Kardeşçe Paylaşalım Vakit Ramazan

“İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna 
şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kâbe’ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak.” 

(Tirmizi) 

Dünya Yetimler 
Günü’nde yetimle-
rimizi hatırlamak



Gazete Ramazan6 Ramazan 1436

Ramazan 2014'te mazlumların yanındaydık
İHH, 2014 Ramazan’ında dünyada 94 ülke ve bölgede, Türkiye’de 78 il ve 
ilçede ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayının bereketini ulaştırdı.

(Bakara / 277) 

İHH olarak geçtiğimiz Ramazan ayın-
da Ortadoğu’dan Balkanlara, Afri-
ka’dan Asya’ya kıtalar aştık ve dünya-
nın dört bir yanında yaklaşık 1 milyon 
150 bin ihtiyaç sahibine yardım ulaş-
tırdık. Ramazan 2014'te yurt içinde ve 
dünyanın birçok bölgesinde görev-
lendirilen ekiplerimiz, bölgelerin ih-
tiyacına göre kumanya dağıtımı, iftar 
organizasyonları, zekât-sadaka bağışı, 
sağlık yardımları vb. faaliyetler ger-
çekleştirdi.

Sizlerin desteğiyle Ramazan boyunca 
160 bin kumanya paketinin dağıtımı 
gerçekleştirilirken kurulan iftar sofrala-
rında 140 bin kişi iftarını açtı. Ramazan 
çalışmalarında mazlum coğrafyaları 
önceleyen vakfımız, katliamların sür-
düğü Suriye’ye sadece geçtiğimiz Ra-
mazan ayında 297 TIR’lık insani yardım 
malzemesi ulaştırdı. 58.750 kumanyanın 
dağıtıldığı ülkede 4,5 milyon Suriyeliye 
ulaşıldı. Ayrıca Suriye’de 9 bin yetim ço-
cuğa bayramlık giysi hediye edildi.

Ramazan ayında Gazze’nin 
yaralarını sardık

Geçtiğimiz Ramazan ayını İsrail saldı-

rıları altında geçiren Gazze'de yüzlerce 

kişi hayatını kaybetmiş, binlercesi de 

yaralanmıştı. Şehirde âdeta hayatın 

durduğu saldırılar boyunca Gazzeliler 

çok zor şartlar altında ayakta durdu-

lar ve yardımlarla Ramazanlarını ge-

çirdiler. İHH olarak bölgedeki ofisimiz 

ile mazlum ve mağdur kardeşlerimizin 

yardımına koşarken 7.000 aileye ku-

manya dağıtımı ve 350.000 dolar değe-

rinde ilaç yardımı gerçekleştirdik.

“Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekâtı verenlerin mükafatları Rableri katındadır.
Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır.”
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Ramazan 2014'te mazlumların yanındaydık
(Bakara / 185) 

Lübnan’da Filistinli ve 
Suriyeli mültecileri 
unutmadık
İHH ekipleri Lübnan’a sığınan Filistinli ve Suriyeli 
mültecilere yönelik yardım faaliyetlerine geçtiği-
miz Ramazan ayında da devam etti. Mülteci kamp-
larında barınan Filistinli ihtiyaç sahibi ailelere için-
de pirinç, un, yağ gibi gıda ürünlerinin bulunduğu 
yardım paketleri dağıtıldı. Ayrıca Bekaa Vadisi'nin 
Talabaya ve Bar Ilyas bölgelerindeki kamplarda 
kalan 850 kişiye iftar yemeği verilirken kamplarda 
yaşayan 213 aileye de yardım kolisi dağıtıldı.

Vakfımızın Ramazan 2014 çalışmalarında yetim-
ler de unutulmadı. Yurt içinde ve yurt dışında 
bayramlık kıyafet ve çocuk kumanyası dağıtım-
ları yapılırken Pakistan ve Burkina Faso’da ye-
timhane açılışları gerçekleştirildi. Mısır, Lübnan, 
Yemen, Somali, Etiyopya, Bangladeş, Sri Lanka, 
Suriye, Afganistan, Uganda ve Türkiye’de toplam 
18.251 yetim çocuğa bayramlık kıyafet hediye edi-
lirken Türkiye’de yetim çalışması yapılan 61 ilde 
10.000 yetime çocuk kumanyası dağıtımı gerçek-
leştirildi. Geçtiğimiz yıl ilk defa kutlanan Dünya 
Yetimler Günü dolayısıyla 81 ilde yetimlere yöne-
lik organizasyonlar düzenlenirken Türkiye’de 81 
ilde 824 belediyede yetim çocuklar ve aileleri ile 
iftar yemeğinde buluştu.

“Ramazan ayı, insanlara yol gösteren, hidayetin ve doğruyla eğriyi birbirinden ayırıp açıklayan bir rehber olan
Kur’an’ın indirildiği aydır.” 

Sri Lanka’da 600 
yetim ailesine destek
Yıl içinde çeşitli vesilelerle sürekli olarak 
yardım ulaştırılan Sri Lankalı Müslü-
manlar, Ramazan 2014'te de unutulmadı. 
Mawanella bölgesinde İHH tarafından 
yaptırılan İzmit Ensar Zihinsel ve Fizik-
sel Engelli Çocuklar Eğitim Merkezi'nde 
yardım dağıtımları gerçekleştirildi. Bu 
okulda eğitim gören engelli öğrencilerin 
ailelerinin yanı sıra ülkenin genelindeki 
600 yetim ailesine de kumanya dağıtımı 
yapıldı.

Ramazan bereketiyle eserlerimizi        
hizmete açtık
20 yılı aşkın bir süredir savaş, doğal afet, yoksulluk vb. sıkıntılar yaşanan bölgelerde 
yardım faaliyetleri yürüten İHH, bölge halklarının sorunlarına kalıcı çözümler üret-
mek amacıyla da birçok projeyi hayata geçiriyor. Geçtiğimiz Ramazan ayında da ya-
pımı tamamlanan kalıcı eserlerin açılışları gerçekleştirildi, yeni projelerin başlatılma-
sı için çalışmalar yapıldı. Afrika’nın en fakir ülkelerinden Burkina Faso’da Hacı Hasibe 
Camii, Hz. Ebu Bekir Sıddık Camii, Kadir Feride ve Sevim Saraç Balıkesir Camii, Os-
man Hüsne ve İsmet Saraç Balıkesir Camii, Kur’an Halkaları Camii, Şifa Yetimhanesi 
4 ve Patani’de Furkan Emre Kesik Yetimhanesi hizmete açılırken Senegal’de Ashab-ı 
Kiram Camii’nin temelleri atıldı. Bunun yanında Somali'de 21, Bangladeş'te 6, Burkina 
Faso'da 1, Çad'da 36, Gana'da 11, Kenya'da 11, Sri Lanka'da 2, Sudan'da 4 su kuyusunun 
açılışları yapıldı ve bölge halklarının temiz suya kavuşması sağlandı.

İHH Ramazan’da yetimlerin 
yüzünü güldürdü
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İHH Erzurum Derneği, Dünya Yetimler 
Günü olarak kabul edilen Ramazan ayı-
nın 15. Günü'nde “Yetim Gülerse Dünya 
Güler” sloganıyla bir iftar programı dü-
zenledi. Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü 
bahçesinde organize edilen iftar yemeği-
ne Erzurum Valisi Dr. Ahmet Altıparmak, 
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mehmet Sekmen ile davetliler ve basın 
mensupları da katıldı. Çocuklar için çeşitli 
etkinliklerin de yer aldığı iftar programına 
aileleri ile birlikte katılan 300 yetim çocuğa 
bayramlık ve Ramazan paketi dağıtıldı.

Erzurum'da 300 
yetimle iftar

İHH, 2014 yılı Ramazan ayında Türkiye'de 28 ilde gezici aşevi ile iftar programları düzenledi 
ve Ramazan bereketini tüm yurda yaydı. İftarların yanı sıra 78 il ve ilçe merkezinde 30 bin 
adet kumanya ve 10 bin adet çocuk kumanya paketi dağıtımı da yapılırken bu yardımlardan 
yaklaşık 160 bin kişi istifade etti. Ramazan ayında Türkiyeli yetimleri de unutmayan 
vakfımız, 10 bine yakın yetimimize bayramlık giysi hediye ederek Ramazan coşkusu yaşattı.

78 il ve ilçe merkezinde 
Ramazan 2014 çalışmaları

İHH Antalya Derneği, geçtiğimiz Rama-
zan ayı boyunca gerçekleştirdiği çeşitli 
organizasyonlarla ihtiyaç sahiplerini 
sevindirdi. İHH’nın Ramazan kampan-
yası açılan stantlarla şehir sakinlerine 
duyurulurken düzenlenen iftar orga-
nizasyonunda yaklaşık 1.500 kişi aynı 
sofrada buluştu. Antalya’da Ramazan 
çalışmaları kapsamında yardıma muh-
taçlar için kumanya dağıtımı da yapıldı.

İHH Konya, geçtiğimiz Ramazan ayı 
içerisinde gerçekleştirdiği "İftara 5 
kala" projesi ile kentin en hareketli nok-
talarında iftariyelik dağıttı. İftara evle-
rine yetişemeyenlerin orucunu açması 
için Ramazan boyunca yaklaşık 30 bin 
iftariyelik dağıtıldı.

Geçtiğimiz yıl Ramazan bereketinin 
yoğun yaşandığı illerden biri de Kay-
seri oldu. Gerçekleştirilen iftar orga-
nizasyonuyla yetim aileler bir araya 
gelirken, programda yer alan çeşitli et-
kinliklerle de Kayserili yetimlerin yüz-
leri güldürüldü.

Antalya'da 1500 
kişilik iftar sofrası

Konya İHH, 
vatandaşlara 
iftariyelik dağıttı

Kayseri'de yetimler 
sevindirildi

Sakarya İHH, Sakarya Büyükşehir Be-
lediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleş-
tirdiği organizasyonla 1.100 yetimi aile-
leriyle birlikte iftarda buluşturdu. Dün-
ya Yetimler Günü’nde düzenlenen ve 
coşkulu geçen programa Sakarya Valisi 
Hüseyin Avni Coş, Sakarya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve çok 
sayıda davetli de katıldı.

Sakarya'da 1.100 
yetimle iftar coşkusu

Bursa İHH Ramazan boyunca düzenle-
nen organizasyonlarda yetimleri sevin-
dirdi. Osmangazi Belediyesi ile birlikte 
gerçekleştirilen yetim iftarına 250 ço-
cuk katılırken yetimlere bayramlık giysi 
hediye edildi. Bursa’da Ramazan boyun-
ca gerçekleştirilen kumanya dağıtımları 
ile ihtiyaç sahipleri de unutulmadı.

Bursa'da bereketli bir 
Ramazan
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Bazen bir mülteci kampında bazen okyanusların ötesindeydik, 
bağışlarınızla ihtiyaç sahiplerinin yanında nice Ramazanlar geçirdik.

"Siz gelmeseydiniz 
bu insanlar oruçlarını 
nasıl açacaklardı?"

ORADAYDIK

Abdullah Kibritçi / 2014

Orta Afrika Cumhuriyeti'n-
den gelen haberler çok kötü. 

Hıristiyan çeteler kadın-çocuk de-
meden Müslümanları katlediyor. 
Ülkeden kaçmak bile çare değil, 
yol üzerine pusu kurmuş Balaka 
çeteleri ellerinde palalarla kaçma-
ya çalışan Müslümanları bekliyor. 
Yine de kaçabilen, yakın ülkelere 
sığınabilen insanlar var. İşte biz 
böyle bir durumda yola çıkıyoruz: 
Çad sınırına kaçmayı başarabil-
miş Müslümanlara yardım etmek 
için. Çad merkezinde hazırlanan 
gıda dolu  kamyonlarla ülkenin 
diğer ucuna, günler sürecek bir 
yolculuğa çıkıyoruz. Ramazan 
başlamak üzere. Tek derdimiz 
kamplara sığınan mültecilere ilk 
iftarlarından önce gıda kumanyası 
ulaştırabilmek. Toprak ve bozuk 
yollarda, zor şartlar altında yapı-
lan yolculuk sonunda kamplara 
ulaşıyoruz. Kamplarda durum 
içler acısı. Binlerce kişi çalılardan 

yaptıkları barakalara sığınmış. 
Bazı çocukların kimsesi yok, ya 
aileleri öldürülmüş veya yolda 
kaybolmuş. Neredeyse yiyecek hiç 
bir şey yok. Kadınlar çocuklarını 
doyurabilmek için hayvanların 
çöpe atılan kulak, kemik, deri vb. 
parçalarını kurutup haşlıyor ve 
böylece yemek yapmaya çalışıyor. 
Ellerindeki bir miktar darıyı öğü-
tüp suyla karıştırdıktan sonra ek-
mek niyetine yiyorlar. Razaman'ın 
ilk günü ulaştığımız bölgede kamp 
kamp dolaşarak hayırseverlerin 
desteği ile hazırlanan gıda kuman-
yalarını 25 bin mülteciye ulaştırı-
yoruz. Çalışmalarımızı yakından 
takip eden bölge valisinin yaptığı 
bir konuşmayı not defterimden ol-
duğu gibi aktarıyorum: “Buraya ilk 
siz geldiniz ve bu üçüncü gelişiniz. 
Öyle bir zamanda geldiniz ki, nasıl 
teşekkür edeceğimi bilemiyorum, 
tüm depolar boşalmıştı, hiçbir şey 
yoktu. Bugün Ramazan’ın ilk günü, 
siz gelmeseydiniz bu insanlar 
oruçlarını nasıl açacaklardı?”

Lübnan'da bir 
mülteci kampında 

Bangladeş'te 
Arakanlı mültecilerle 
Ramazan

Cevdet Kılıçlar (Mavi Marmara şehidi) / 2008

Lübnan'daki Ramazan çalışmaları-
mız kapsamında Filistinli mülteci-

lerin barındığı Burc el-Barajne kampını 
ziyaret ediyoruz. Burada durum gerçek-
ten çok kötü. Kampta bulunan tüm evler 
birbirine yaslanmış şekilde inşa edilmiş. 
Onlar da tıpkı bu kampta yaşayan mül-
teciler gibi ancak birbirlerine dayanarak 
ayakta kalabiliyorlar. Kampta altyapı yok 
denecek kadar az. Sokakların köşe baş-
larına kadar getirilen su şebekesi plastik 
borular yardımıyla tıpkı elektrik kabloları 
gibi yukarıdan, evlerin duvarlarından 
dağıtılıyor. Aynı zamanda tüm elektrik, 
telefon ve diğer iletişim ve altyapı hatları 
da yukarıdan gidiyor. Birbirine dayanmış 
evler ve dar sokaklar nedeniyle bir avuç 
kalmış gökyüzü, bu kablo ve boru trafiği 
yüzünden iyice kapanıyor.

Serkan Nergis / 2013

Ramazan yardımlarını ulaştırmak 
için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 

Arakanlı mültecilerin büyük zorluklar 
içerisinde yaşam mücadelesi verdiği ve 
yaklaşık 60.000 kişinin kaldığı Kutupa-
long Kampı'na gidiyoruz. Kampta her 
aileye bir ay yetecek kadar yiyecek dağı-
tımı yapıyoruz. Burma’daki askerî rejimin 
baskılarından kaçarak bu kampa sığı-
nan Arakan Müslümanları burada hayal 
edebileceğinizden çok daha kötü şartlar 
altında yaşamaya çalışıyor. Kamp, birbi-
rine bitişik tek odadan oluşan ve hiçbir 
altyapısı, elektriği, suyu olmayan derme 
çatma barakalardan oluşuyor. Kampı 
dolaşırken içiniz cız ediyor ve böyle bir 
ortamda yaşamayı göze alan bu insan-
ların ülkelerinde nasıl bir baskı görmüş 
olabileceklerini düşünüyorsunuz.
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İHH Ramazan'a nasıl hazırlanıyor?
Gidilecek ülke ve bölgele-
rin belirlenmesi

Gidecek ekiplerin 
belirlenmesi

Partner kuruluşlarımızın 
hazırlıkları

Vakfımızın geçmiş yıllar-
da çalışma yaptığı ülkeler, 
Ramazan ayı faaliyetleri 
kapsamında oluşturulan 
komisyonumuz tarafın-
dan incelemeye alınıyor. Yıl 
içerisinde oluşan yeni kriz 
bölgeleri de değerlendirile-
rek bir yol haritası hazırla-
nıyor. Yardım kalemleri ise 
belirlenen ülkelerin ihti-
yaçlarına göre değişiyor.

Ülkelere gidecek ekipler ge-
nellikle 3-4 kişilik gruplardan 
oluşuyor. Ekiplerde bölgede 
yapılacak faaliyetlere uygun 
kişilerin bulunması dikkat 
edilen konuların başında ge-
liyor. Vakıf çalışanları, çeşitli 
meslek gruplarından gönüllü-
ler, ev hanımları ve öğrencile-
rin yanı sıra ekiplerde bölge-
lerin durumunu kamuoyuyla 
paylaşmak için gazeteciler ve 
yazarlar yer alıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın 
Türkiye dışında bir şubesi bu-
lunmuyor. Faaliyetlerini İs-
tanbul'daki merkezinden ve 
temsilciliklerinden yürüten 
vakfımız, yardım çalışmaları-
nı yerel kuruluşlar üzerinden 
gerçekleştiriyor. Partner ku-
ruluşlarımız Ramazan önce-
sinde bilgilendirilerek gerekli 
hazırlıklar başlatılıyor. Rama-
zan kampanyası ile ilgili tüm 
planlamalar bu kuruluşlar 
aracılığıyla belirleniyor ve son-
ra İHH'ya bildiriliyor.

1

2

3
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İHH Ramazan'a nasıl hazırlanıyor?

Geri bildirim ve 
raporlama

İstanbul'dan bölge bölge 
yeryüzüne

Bölgelere giden ekiplerimiz 
İstanbul'a döndüklerinde 
kendileriyle yapılan toplantı-
larda bölgeyle ilgili gözlemle-
dikleri problemleri aktararak 
çözüm önerileri sunuyor ve 
bölgelerde belirlenen ihtiyaç-
lar hakkında bilgilendirmede 
bulunuyorlar. Bir sonraki yıla 
en iyi şekilde hazırlanabilmek 
için bu bilgiler kayıt altına alı-
nıyor.

Bölgelere gidecek ekiplerin 
hazırlanması kampanyamızın 
en heyecanlı süreçlerinden 
biri. Ülkeler hakkındaki rapor-
lar ve pratik bilgiler vakıf mer-
kezinde yapılan bir toplantı 
ile ekiplere veriliyor. Bölgelere 
giden ekiplerimiz ilk günden 
itibaren vakit kaybetmeden 
çalışmaya başlıyor. Bir hafta 
boyunca ihtiyaç sahiplerini zi-
yaret ederek yardım çalışma-
larını bizzat gerçekleştiriyor.

5

4
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Zekât nedir? 
Sözlükte artma, ço¤alma, temizlik, 
bereket, iyi hâl ve övgü anlamları-
na gelen zekât, dinî bir terim olarak, 
belirli bir malın bir kısmının Allah 
rızası için dinen zekât alabilecek du-
rumdaki muayyen kişilere verilme-
si demektir. Malî ibadetlerden biri 
olan zekât, İslam’ın beş temel esa-
sından olup, hicretin ikinci yılında 
Medine’de farz kılınmıştır. Kur’an-ı 
Kerim’de “Namazı dosdoğru kılın, 
zekâtı verin...” (Bakara, 2/43, 110; Hac, 
22/78; Nur, 24/56; Mücadele, 58/13; 
Müzzemmil, 73/20); “Onların malla-
rından, kendilerini temizleyeceğin, 
arıtıp yücelteceğin bir sadaka al ve 
onlar için dua et; çünkü senin duan 
onlara huzur verir. Allah işitendir, 
bilendir.” (Tevbe,9/103) buyrulmak-
tadır.

Zekâtı kimlere farzdır?
Bir kimsenin zekât vermekle 
mükellef olması için Müslüman, hür, 
akıllı, büluğ çağına erişmiş olması; 
borcundan ve aslî ihtiyaçlarından 
fazla hakikaten ya da hükmen artıcı 
mahiyette yani kazanç sağlayıcı 
nitelikte ve üzerinden bir yıl geçmiş 
nisap miktarı mala sahip olması 
gerekir.

Nisap ne demektir?
Miktarı ne kadardır?
Nisap, zekât, sadaka-i fıtır ve kurban 
gibi ibadetler için konulan bir zengin-
lik ölçüsüdür. Nisap, asgarî zenginlik 
ölçüsü şeklinde de tanımlanabilir. 
Borcundan ve aslî ihtiyaçlarından 
fazla olarak bu kadar mala sahip olan 
kişi dinen zengin sayılır. Böyle bir 

kişi, zekât veya sadaka alamayacağı 
gibi; sadaka-i fıtır vermek ve kurban 
kesmekle de yükümlü olur. Borçtan 
ve aslî ihtiyaçlarından fazla olan bu 
malın artıcı olması ve üstünden bir 
yıl geçmesi hâlinde zekâtının veril-
mesi gerekir. Zenginliğin asgari sınırı 
olan “nisap” Hz. Peygamber tarafın-
dan belirlenmiştir. Bu asgarî sınırlar, 
o dönem İslam toplumunun ortala-
ma hayat standardını ve zenginlik 
ölçüsünü göstermektedir. Hadislerde 
belirlenen nisap miktarları öyle sıra-
lanabilir; 80,18 gr. altın veya bunun tu-
tarında para veya ticaret malı; 40 ko-
yun veya keçi, 30 sığır, 5 deve. Nisap 
miktarının belirlenmesinde kullanı-
lan bu malların, o dönemin en yaygın 
zenginlik aracı olduğu açıktır. Nisa-
bın bu mallar üzerinden belirlenme-
si, sosyal ve ekonomik şartların fazla 
değişmediği ileriki dönemlerde de ay-
nen korunmuştur.

Araç-gereç ve malzemeye 
zekât düşer mi?
Sanat ve mesleğin icrası için gerekli 
olan araç-gereç, makine ve malze-
meler, aslî ihtiyaçlardan olup bun-
ların zekâtının verilmesi gerekmez. 
Ancak, kendi mesleğinin icrası için 
değil de, ticaret için üretilen veya ti-
cari amaçla alınıp satılan araç-gereç, 
malzeme ve makinelerin zekâtının 
verilmesi gerekir.

Zekât vaktinden önce 
verilebilir mi?
Oruç ve hac ibadetlerinde olduğu 
gibi zekât konusunda da kameri ay 
hesabı uygulanır. Zekâtın farz olma-
sı için nisap miktarı malın üzerin-

den bir kameri yılın geçmesi gerekir. 
Buna rağmen mal sahibi dilerse vak-
ti gelmeden önce de nisap miktarına 
ulaşan malının zekâtını verebilir.

Bir zengin vadeli alacağına 
dair bir senedi fakire zekât 
olarak verebilir mi?
Zekât gıda ve giyim eşyaları gibi aynî 
olarak verilebileceği gibi, para, döviz, 
altın gibi nakdî olarak da verilebilir. 
Senet ise; bir hakkın, bir malın, ödünç 
bir paranın kime ait olduğunu belir-
ten, iki veya daha fazla kişi arasında 
tanzim edilmiş bir belgedir. Dolayı-
sıyla üzerinde yazılı miktardaki pa-
rayıtemsil etmektedir. Bu nedenle, 
zekât mükellefi olan bir zengin, vade-
sinde ödeneceğini kesin olarak bildi-
ği senedi, zekâtına mahsuben fakire 
ciro edebilir. Bu durumda zekât, sene-
din tahsil edildiği gün ödenmiş olur.

Taksitli olarak zekât
verilebilir mi?
Asıl olan kişinin üzerine terettüp 
eden zekâtı ödemesidir. Bu itibarla, 
zekât bir defada ödenebileceği gibi, 
taksitle de ödenebilir.

Zekât vermenin belirli bir 
zamanı var mıdır?
Zekât vermenin belli bir zamanı olma-
yıp, farz olduğu andan itibaren veril-
mesi gerekir. Bunun için belli bir ayı 
veya Ramazanı beklemeye gerek yok-
tur. Zekât vermekle yükümlü olanla-
rın, yükümlü oldukları andan itibaren 
en kısa zamanda zekâtlarını vermeleri 
uygun olur.

Ziynet eşyasına zekât verilir mi?
Altın ve gümüş dışındaki ziynet eş-
yaları zekâta tabi değildir. Altın ve 
gümüşten yapılmış ziynet eşyaları 
ise, zekât için gerekli diğer şartları 
da taşıdığı takdirde zekâta tabidir. 
Bu itibarla altından yapılmış ziynet 
eşyaları, 80.18 gr. veya daha fazla ve 
üzerinden bir yıl geçmiş ise zekâta 
tâbidir.

Zekât ve fitre kimlere verilir?
Zekât ve fitrenin kimlere verilebile-
ceği Kur’an-ı Kerim’de belirlenmiştir. 
(Tevbe Sûresi, 60) Bunlar; fakirler, düş-
künler, esaretten kurtulacaklar, borçlu 
düşenler, Allah yolunda cihada ko-
yulanlar (mukaddesatı korumak için 
mücadele verenler, ilim tahsil edenler), 

Sık Sorulan Sorular
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yolda kalmış olanlar, zekât toplamak-
la görevlendirilen memurlar ve müel-
lefe-i kulûb adı verilen, kalpleri İslam’a 
ısındırılmak istenen kimselerdir.

Zekât kimlere verilmez?
Zekât ve fitrenin, Tevbe suresinin 
60. ayetinde sayılanlar dışında kalan 
kişi ve kuruluşlara verilmesi caiz de-
ğildir. Ayrıca zekât verilecek kişi, bu 
şartlarıtaşısa bile zekât mükellefleri;
1) Ana, baba, büyük ana ve büyük 
babalarına, 2) Oğul, oğlun çocuklar›, 
kız, kızın çocukları ve bunlardan 
doğan çocuklarına, 3) Müslüman ol-
mayanlara, 4) Karı-koca birbirlerine, 
Zekât veremez.

Zekât ve fitre, hayır 
kurumlarına verilebilir mi?
Aldıkları zekât ve fitreleri bir fonda 
toplayıp bunu yalnızca Tevbe sure-
sinin 60. ayetinde belirtilen yerlere 
sarf ettikleri bilinen ve kendilerine 
her bakımdan güvenilen kimseler 
eliyle yönetilen dernek, kurum ve 
yardımlaşma fonlarına zekât ve fit-
re verilmesinde dinen bir sakınca 
yoktur.

Vergi zekât yerine geçer mi?
Vergi bir vatandaşlık görevidir; zekât 
ise dinî bir yükümlülüktür. Ayrıca 
zekât ile vergi, yaptırım kaynağı, te-
mel gaye, oran, miktar ve harcana-
cağı yerler bakımından birbirinden 
farklıdır. Bu itibarla, devlete ödenen 
vergiler zekât yerine geçmez. Zekâtın 
ayrıca verilmesi gerekir.

Zekât havale yoluyla 
ödenebilir mi?
Zekât, bizzat elden verilebileceği 
gibi, vekâlet veya havale yoluyla 
da verilebilir. Burada önemli olan, 
zekâtın alacak kişiye ulaşmasıdır.

Ramazan ayında belediye, 
dernek veya vakıflarca 
hazırlanan iftar yemekleri, 
aşevlerinde dağıtılan 
yemekler zekat/fitre yerine 
geçer mi?
Belediye, dernek veya vakıflarca ha-
zırlanıp, ikram edilen iftar yemekleri 
zekât yerine geçmez. Çünkü bu ik-
ramda, zekâtın sıhhat şartı olan tem-
lik bulunmadığı gibi, iftar yemeği 
yiyenler arasında kendilerine zekat 

verilmesi caiz olmayan bir çok kişi 
de bulunmaktadır. Ancak hazırlanan 
yemekler zekât niyetiyle yoksulların 
evine gönderilir veya kendilerine ve-
rilirse zekât olur.

Fakir, güçsüz, zayıf insanların 
sağlık tedavilerini yaptıran 
vakıf, dernek gibi kuruluşlara 
zekat verilebilir mi?
Zekât ve fıtır sadakasının sahih ol-
masının şartlarından biri temliktir. 
Temlik bir kimseye mal değeri olan 
bir şeyi, kayıtsız şartsız onun malı 
olmak üzere vermek, yani o kimse-
yi, o şeye malik kılamk demektir. 
Bu itibarla fakirlere temlik etmek 
üzere zekât ve fıtır sadakalarını ayrı 
bir fonda toplayan ve her bakımdan 
kendilerine güvenilen kimseler eliy-
le yönetilen dernek ve kurumlara 
(muhtaçlara ulaştırmaları için yö-
nel-ticileri, vekil tayin edilerek) zekat 
ve fıtır sadakası verilebilir. Anılan 
dernek ve vakıflar, zekât almaları 
caiz olan kimselerin tedavileri için, 
zekât almak ve aldıkları zekâtı bu 
ihtiyaçlara sarf etmek üzere bun-
lardan vekâlet aldıkları takdirde, 
onlar adına zekât alabilirler. Henüz 
ergenlik çağına varmamış küçükler 
için de bunların velilerinden vekâlet 
almak gerekir. Şüphesiz vekâlet veri-
lecek kişilerin her bakımdan güveni-
lir kimseler olmaları ve toplanacak 
zekâtın başka işlere harcanmaması 
gerekir. Adı geçen vakıf ve kuruluş-
larda tedavi gören ancak fakir olma-
yan insanlara zekât, fitre ve fidye 
gelirlerinden harcama yapılamaz.

Sadaka-i fıtır ne demektir, 
hükmü nedir?
Halk arasında fitre denilen sadaka-i 
fıtır, Ramazan ayının sonuna yetişen 
ve aslî ihtiyaçlarından başka, artıcı 
olma ve üzerinden bir yıl geçme şar-
tı aranmaksızın nisap miktarı mala 
sahip bulunan her Müslüman’ın 
vermesi vacip olan mali bir ibadettir. 
Sadaka-i fıtır, insan fıtratındaki yar-
dımlaşma ve dayanışmanın bir gereği 
olarak insan bedeninin zekâtı kabul 
edilmiştir. Bu nedenle sadaka-i fıtr’a, 
“can sadakası” veya “beden sadakası” 
da denilmektedir. Diğer taraftan fitre, 
yoksulların ihtiyaçlarının giderilme-
sinde, bayram gününün neşesinden 
onların da istifade etmelerinde önem-
li bir rol oynar.

Kimler sadaka-i fıtır vermekle 
yükümlüdür?
Sadaka-i fıtır, borcundan ve aslî 
ihtiyaçlarından fazla olarak nisap 
miktarı mala sahip olan her Müslü-
man’a vaciptir. Bireyin sadaka-i fıtır 
ile mükellef olması için öngörülen 
zenginlik ölçüsü, zekâtta aranan ni-
saptır. Ancak sadaka-i fıtırda, zekât-
ta öngörülen, malın artıcı olması ve 
üzerinden bir yıl geçmesi şartı aran-
mamaktadır.

Sadaka-i fıtır ne zaman 
verilir?
Sadaka-i fıtır, Ramazan Bayramı’nın 
birinci günü tan yerinin ağarmasıyla 
vacip olmakla birlikte, Ramazan ayı 
içinde de verilebilir. Hatta fakirlerin 
bayram ihtiyaçlarını karşılamaları 
için, bayramdan önce verilmesi daha 
iyidir. Ancak Bayram sabahna kadar 
sadaka-i fıtır verilmemiş ise, Bayram 
günlerinde ödenmesi gerekir. Za-
manında ödenmeyip sonraya kalan 
fitreler ise, mümkün olan ilk fırsatta 
ödenmelidir.

Sadaka-i fıtrın, buğday, arpa, 
hurma veya üzüm olarak 
verilmesi zorunlu mudur?
Hadislerde sadaka-i fıtrın miktarı, 
arpa, hurma veya üzümden bir sâ’ 
(yaklaşık 2.917 gram) buğdaydan ya-
rım sâ’ olarak belirlenmiştir. Sada-
ka-i fıtrın bu sayılan maddelerden 
belirlenmesi, o günkü toplumun eko-
nomik şartları ve beslenme alışkan-
lıklarından kaynaklanmaktadır. Hz. 
Peygamber ve sahabe dönemindeki 
uygulamalar dikkate alındığında, 
sadaka-i fıtır miktarı ile, bir fakirin, 
içinde yaşadığı toplumdaki orta hâl-
li bir ailenin hayat standardına göre 
bir günlük yiyeceğinin karşılanma-
sının hedeflendiği anlaşılmaktadır. 
Buna göre günümüzde sadaka-i fıtır, 
bir kişinin bir günlük normal gıda 
ihtiyacını karşılayacak miktar, aynî 
gıda yardımı olarak verilebileceği 
gibi, bunun değerinde nakit de veri-
lebilir. Ancak fakirin yararına olanı 
tercih etmek daha uygundur.

Sadaka-i fıtır kimlere verilir, 
kimlere verilemez?
Sadaka-i fıtır, zekât verilebilecek 
kimselere verilir. Zekât verilmesi 
caiz olmayan kişilere sadaka-i fıtır 
da verilmez.

Bu soru ve cevaplar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
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Rahmet Ayı Ramazan

Abdullah Yıldız 

İslam âlemi, içinde bulunduğu-
muz Ramazan-ı Şerif’in rahmet 

iklimine her zamankinden daha fazla 
muhtaç durumda. Özellikle Suriye’den 
gelen haberler, Mısır’daki gelişmeler 
hepimizi derinden üzüyor. Dünyanın 
birçok bölgesinde Müslümanlar hem 
zulüm görüyor hem de maalesef zulme 
alet oluyor.

Peygamberimizin “Evveli rahmet, orta-
sı mağfiret, âhiri ateşten âzât oluştur” 
(Beyhaki, Şuabu’l-İman 3/306) buyur-
duğu rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı 
Ramazan-ı Şerif, İslam âlemine rahmet 
olur inşallah.

Büyük İslam düşünürü şehid İsmail 
Raci el-Faruki ve eşi Luis Lamia el-Fa-
ruki, birlikte hazırladıkları İslâm Kül-
tür Atlası’nda; Ramazan’ın mübarek 
bir rahmet ve merhamet ayı olduğu 
belirttikten sonra şöyle devam ederler: 
“Bu ay bütünüyle kendini tezkiye ve 
itaat için ahdini yenileme ayıdır. İftar 
ve sahurdan sonra, gün doğumundan 
batımına kadar yine aç kalmaya hazır-
lık, ideal bir şekilde insanın kendisini 
disipline etmesini sağlayan bir teker-
rürdür. Ramazan, Müslümanlar için 
kendini hesaba çekme ayıdır; ahlaki ve 
ruhi değer ve sorumlulukların biriki-
mini temin eden tek aydır.”

Her yılın on bir ayındaki amellerinin 
muhasebesini bu ayda yaparak Allah’a 
ve insanlara karşı sorumluluklarının 
bilincine ermek, yani “takva”, Ramazan 

orucunun amacıdır: “Ey iman edenler! 
Oruç sizden öncekilere farz kılındığı 
gibi size de farz kılındı. Umulur ki tak-
vaya erersiniz." (Bakara 2/183)

Üstad Afif Abdülfettah Tabbara İlmin 
Işığında İslâmiyet isimli eserinde, bu 
âyet-i kerimede orucun gayesinin, 
"Umulur ki takvaya ulaşırsınız." ifadesi 
ile açıkça belirtildiğini vurguladıktan 
sonra, şöyle der: "Yani oruçtan bir ko-
runma özelliği kazanırsınız. Bu özellik, 
kötülük ve rezalet meyillerinize set 
çeker." demektir. Oruç, şahsı ve cemi-
yeti korur. Şahsı bazı zorluklara maruz 
bırakarak faydalı bir kimse olmasını 
sağlar. İyi insanlardan teşekkül etmesi 
bakımından da cemiyeti korur. İnsan-
ların birbiriyle insanca münasebetini 
temin eder. Bundan dolayı Hz. Peygam-
ber (s), “Oruç bir kalkandır. Sizden biri 
oruçlu olunca kötü söz söylemesin, ca-
hiller gibi davranmasın. Eğer bir adam, 
çıkar da kavga yapmaya veya sövmeye 
kalkışırsa, ‘ben oruçluyum, ben oruçlu-
yum’ desin.” (Buhâri, Savm 10) buyurur.

Hadisteki “el-cünne” kelimesi, insanı 
koruyan kalkandır. Bundan murat, 
oruçlunun hayvani hislerden kurtul-
mak için oruç tuttuğuna inanmasıdır. 
Ben oruçluyum, demesi ise, ‘ben insani-
yet halindeyim, hayvanlık durumunda 
değilim’ demektir. İnsan, nefsinin şer-
rinden korunduğu, cemiyet de insanın 
şerrinden emin olduğu zaman, Allah’ın 
rızasına ulaşırlar, muttakiler safında 
yer alırlar.

Âyetteki le‘alle, hazırlamak manasını 
taşır. Oruç, oruç tutanların ruhunda 
birçok yönleriyle beliren takvaya ha-
zırlar. Bu yönlerden en önemlisi, oru-
cun bizzat oruç tutanın namusuna 
bırakılmış olması, Allah’tan başka bir 
murakıbı bulunmamasıdır. Oruçlu, 
oruç esnasında Allah’ın emrine imtisa-
len şehvetlerini terk edip Allah’ın ken-
disini murakabe ettiğini hissettiği için 
isteklerinden dolayı sabra razı olur. Bu 
duruma vakıf olarak oruç tuttuğu gün-
lerde bu hâl devam ederse, şüphesiz ki, 
neticede Allah’ın murakabe ve korkusu 
meleke haline gelir. Kulun, yasakladı-
ğını işlemekten dolayı Allah’tan utan-
ması, bırakması gereken hazları terk 
etme melekesini de meydana getirir. 
Nitekim Allah’ın murakabesi, insanı 
hayırlı işlere yaklaştırır, kötü işlerden 
uzaklaştırır. Artık bu kimse, hile ve kö-
tülük yapamaz, zulmedemez, başkası-
nın hakkını yiyemez, insanların arasını 
bozmaya çalışamaz.

Allah’ın rızasını düşünmeden, salt ye-
mek içmekten uzaklaşıp günahtan çe-
kinmemek İslam’ın farz kıldığı gerçek 
oruç değildir. “Yalan sözü ve işi terk 
etmeyen kimsenin, yeme, içmesini 
terk etmesine Allah’ın ihtiyacı yoktur.” 
(Buhârî, Savm 8, Edeb 51; Ebû Dâvud, 
Savm 25; Tirmizî, Savm 16) hadisi bu 
gerçeği ifade eder.

Demek ki yalanı, kötülüğü, zulmü, hak-
sızlığı, saldırganlığı terk etmeyenlerin 
aç ve susuz kalmasına Allah’ın ihtiyacı 
olmadığı gibi, o kimseler orucun amacı 
olan takvaya da asla erişemezler. Zira 
Kur’an-ı Kerim, “Günah ve düşmanlık-
ta değil, iyilik ve takvada yardımlaşın.” 
(Mâide 5/2); “Bir topluluğa olan kininiz 
sizi adaletsizliğe itmesin”; “…sizi tecavü-
ze (saldırganlığa) sevk etmesin!” (Mâide 
5/2, 8) buyurur.

Duamız o ki, başkalarına ve özellikle 
birbirlerine karşı rahmet ve merha-
metle muamele etmeyi unutup hızla 
şiddet sarmalına çekilen Müslümanlar, 
“rahmet ayı” Ramazan-ı Şerif’in bere-
ket iklimini doyasıya soluyarak yeni-
den merhameti kuşanır, mağfireti hak 
eder ve cehennemden azat olurlar.



Şöyle bir düşün! Bir arkadaşına bir yardımda bulundun. 

Normalde bundan alacağın sevap bir iken Ramazan'da 

olduğun için binlerce sevap alacaksın. Yani ufacık bir 

şey yapacaksın ama devasa sevaplar kazanacaksın. 

Bunu kim kaçırmak ister ki? 

Aşağıda yer alan sevap arttırıcı tavsiyelerimizle 

sevaplarına sevap katabilirsin:

- Ramazan, Kur'an ayıdır. Çokça Kur'an-ı Kerim okursan 

bol bol sevap kazanırsın. Kur'an okumayı bilmiyorsan 

bu ayda öğrenebilirsin.

- Vefat etmiş büyüklerinin kabirlerini ziyaret edebilir, 

onlar için dua edebilirsin.

- Anne ve babanı Ramazan boyunca üzmezsen 

sevapları kaptın demektir.

- Namazlarını düzenlice kılmaya özen gösterebilirsin.

- Orucunu açmak isteyen kişiye bir bardak su uzatırsan 

sevapları aldın götürdün demektir.

- Seni sinirlendirecek bir şey olsa bile sinirine hâkim 

olabilirsin.

- Bir arkadaşın ya da kardeşin inadına seni öfkelendirse 

bile "Ben oruçluyum” deyip kötü söz söylemekten 

kaçınabilirsin.

- Maddi durumu yerinde olmayan çocuklara fazla 

kalem, kitap, defter ya da oyuncak ve kıyafet hediye 

edebilirsin.

Ramazan'da yapılan her ibadete, her iyiliğe binlerce sevap veriliyor. Hatta bire 
bin veriliyor. Kadir Gecesi'nde ise bire on bin, yüz bin sevap veriliyor. Bu yüzden 
Ramazan'da her bir dakika çok kıymetli

-Çocuklar İçin-

Peygamberimizin oruçla ilgili pek çok tavsiyesi var. Hangisine uysan rahat 
edersin. Bakalım Peygamber Efendimiz oruçla ilgili neler söylüyor.

Ramazan'da sevap arttırıcı işler

Peygamberimizin oruçlu kimseye tavsiyeleri

"Sahur yemeği yiyin." 

"Öğle uykusuna yatın." 

"İftar yemeği verin." 

Sahura kalkmak, hem orucu kolay tutmamızı hem de o vaktin 
güzelliğini yaşamamızı sağlar.

Peygamberimiz bunu özellikle tavsiye etmiş. Sen de arkadaşlarını 
evine davet edip onlarla birlikte iftar edebilirsin.

Öğle uykusu hem vücudumuzu dinlendirir hem de sahura kolay 
kalkmamızı sağlar. Öğle vakti bir saat uyursan teravih namazında da 
uykun hemen gelmez.




