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Seninle her yerdeyiz
Bu Ramazan da ihtiyaç sahipleri için yollara düşüyoruz. Hayırseverlerimizin emanetlerini
Türkiye ile birlikte 105 ülke ve bölge ile yurt içinde 81 ilde sahiplerine ulaştırıyoruz. Siz de
zekât, fitre ve sadakalarınızla yardıma muhtaçlara Ramazan sevinci yaşatabilirsiniz.
Ramazan bereketi
desteklerinizle
artsın
Dünyanın farklı yerlerinde zulüm gören,
mağdur olan, dara düşen Müslümanlar için zekâtlarınızı,
fıtır sadakalarınızı,
kumanyalarınızı
iyilik kervanımıza katabilir ve
Ramazan boyunca çeşitli
kampanyalarımıza destek
olabilirsiniz.
– Sayfa 3

İHH olarak iyiliğin ve paylaşmanın en çok tavsiye edildiği Ramazan ayında mülteciler,
yaşlılar ve kimsesizler için temel gıda yardımları gerçekleştiriyor; yetim ve ihtiyaç sahibi
çocuklara kıyafet ve kırtasiye yardımları ulaştırıyoruz. – Sayfa 4

Zekât ve fitrelerinizi ihtiyaç
sahiplerine ulaştırabilirsiniz
Zekât, fitre ve sadakalarınızı İHH aracılığı ile savaş,
işgal ve doğal afet bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine
ulaştırabilirsiniz.

sms
"FITRE"yazıp 4072 'yegöndererek
fitrenizi bağışlayabilirsiniz.

1 SMS (fitre) bedeli 15 TL'dir. Her gönderilen SMS ile 1 fitre
bağışlamış olursunuz.

Oradaydık
Kuruluşumuzdan bu
yana her Ramazan
muhtaçlara ulaşmak için
kıtalar aşıyoruz.
– Sayfa 2 ve 9

Hayır ve infakta
yarışma mevsimi
Sıhhat ve afiyette iken
verilen sadaka, yapılan
iyilik, hastalıkta ve ölüm döşeğinde yapılacak iyilikten
üstündür. Hayır işlerinde
acele etmeli, işi yarınlara
bırakmamalıdır.
– Sayfa 14

Ramazan 2015'te 78 ilimizde Ramazan bereketi
Geçtiğimiz Ramazan, yurt içindeki çalışmalarımızda 78 ilde 40 bin adet kumanya dağıtımı gerçekleştirdik. 24 ilimizde
ise gezici aşevimizle yaklaşık 50 bin vatandaşımızın katıldığı iftar programları düzenledik. – Sayfa 8
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Kuruluşumuzdan bu yana savaş mağdurlarının, yetimlerin, kimsesizlerin
yardımına koşuyor, her Ramazan muhtaçlara ulaşmak için kıtalar aşıyoruz.

ORADAYDIK

Patani'de kurulan
iftar sofraları
Selami Aldemir / 2010
İftardan önce Patanili ihtiyaç sahiplerine Ramazan kumanyalarını
ulaştırıyor ardından iftar programımız için bir okula gidiyoruz.
Okulda kız ve erkek öğrenciler, bizleri Türk bayrakları ile karşılıyor. Birazdan yaklaşık 2.000 Müslüman ile orucumuzu açmış olacağız. Sofraların
başındaki öğrencilerin sevinci mutluluğumuzu arttırıyor. İHH tarafından
verilen iftar ve sahurlarla bu coşku Ramazan ayı boyunca devam edecek.

"Hayatlarında
yedikleri en iyi
yemek"
Sait Demir / Bangladeş - 2008
Başkent Dakka’nın en fakir mahallelerinden birinde yaklaşık 350
kişiyle iftarımızı açacağız. İftarın verileceği caminin içi tıklım tıklım
dolu. Camide bulunanlar, yemeklerini
alıyor ve orucumuzu açıyoruz. Çevremizdekiler sunulan yemeğin buradaki
insanların çoğunun hayatında yediği
en iyi yemek olduğunu söylüyor. Lokmalar, boğazımızda düğümleniyor.

Kırım’da duygu
dolu anlar
Ali Ertuğrul Atakul / 2005
Ramazan yardımları için Kırım’dayız. Hazırlanan kumanyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. İnsanlar
hiç beklemedikleri bu yardımlar karşısında ziyadesiyle mutlu oluyorlar.
Anavatan dedikleri Türkiye’den kardeşlerinin gönderdiği bu yardımların
gönüllerinde farklı anlamlar çağrıştırdığı
kesin. Ve bunu bakışlardan, bazen düşen
bir iki damla gözyaşından anlamak hiç
de zor değil.

Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan’da da İHH iyilik kervanı dünyanın
farklı yerlerindeki Müslümanlar için yola çıkıyor. Siz de zekâtlarınızı,
fitrelerinizi, kumanyalarınızı bu iyilik kervanına katabilirsiniz.

Ramazan kampanyamıza
nasıl destek olabilirsiniz?
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.

Kumanya
bağışlayabilirsiniz

Bir kumanya
paketi

80TL

Kumanyalarınızı vakfımız ile yurt içi ve
yurt dışındaki muhtaçlara ulaştırabilirsiniz.
Kumanya paketinin içeriği bölgenin durumuna göre
temel gıda malzemelerinden oluşuyor.

Zekât ve fitrelerinizi ihtiyaç
sahiplerine ulaştırabilirsiniz

Bir çocuğun
bayramlık giysi bedeli

100TL

Zekât, fitre ve sadakalarınızı İHH aracılığı ile savaş,
işgal ve doğal afet bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine
ulaştırabilirsiniz.

sms
"FITRE"yazıp 4072 'yegöndererek
fitrenizi bağışlayabilirsiniz.

1 SMS (fitre) bedeli 15 TL'dir. Her gönderilen SMS ile 1 fitre
bağışlamış olursunuz.

Çocukları özel
paketlerle
sevindirebilirsiniz
Diş fırçası, diş macunu, şeker, gofret,
kahvaltılık çikolata, bisküvi vb. ürünlerden
oluşan “Ramazan Çocuk Paketi”yle binlerce çocuğun yüzünü güldürebilirsiniz.

“Ramazan
Çocuk Paketi”
bedeli

30TL

İhtiyaç sahiplerine iftar verebilirsiniz
Dünyanın çeşitli bölgelerinde ve gezici aşevimizle Türkiye'de 25
ilde gerçekleştireceğimiz iftarlarımıza destek verebilirsiniz. Bir iftar
bedelinin tamamını üstlenebileceğiniz gibi bir veya birden fazla
kişinin iftar bedelini karşılayabilirsiniz.

Aşevimizde 1.000 kişilik bir iftar programı 10.000 TL,
bir kişinin iftar bedeli 10 TL’dir.

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. Gıda bankacılığı hakkında
detaylı bilgi için 0212 631 21 21 numaralı telefonu arayıp bilgi alabilirsiniz.

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın yukarıda belirtilen Ramazan
yardımlarına çeşitli yollarla destek olabilirsiniz.
Adres ve İletişim:

Banka hesap numaraları ile

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

Ziraat Bankası:

TR66 0001 0004 8802 1249 9450 07

Ayrıca bu bankaların

Albaraka Türk:

TR16 0020 3000 0028 7839 0000 09

şubelerinden kurumsal

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

0212 631 2121 numaralı telefon ile
online.ihh.org.tr/ramazan internet adresi ile
160 54 51 numaralı posta çeki hesabı ile

tahsilat ve internet
sitelerinden bağış ekranı
ile havale masrafı olmadan
bağış yapabilirsiniz.
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Seninle her yerdeyiz
Ramazan ayını yeniden karşılarken bizi bu mübarek zamanla
buluşturan Rabbimize sonsuz şükürlerimizi sunuyoruz.
İHH İnsani Yardım Vakfı olarak bu
yıl da Ramazan’ı vesile kılıp ümidi
yeniden yeşertmek için dünyanın dört
bir yanına dağılıyoruz. Yarım asırdan
uzun bir süredir muhacir kamplarında çilelerini dolduranlarla, savaşların
korku ve acılarının üzerlerine sindiği
biçarelerle, ocaklarından yoksulluk ve
sefaletin eksik olmadığı kardeşlerimizle bir araya geliyor ve onlara emanetlerinizi ulaştırıyoruz.

İHH olarak bu yıl "Kardeşliği hisset
vakit Ramazan" sloganıyla gerçekleştirdiğimiz Ramazan kampanyamızla
Türkiye ile birlikte 105 ülke ve bölge ile
yurt içinde 81 ilde siz hayırseverlerimizin desteklerini ihtiyaç sahiplerine
ulaştırıyoruz.
Ramazan çalışmalarımızla bu yıl da
kumanya dağıtımları, gezici aşevi ile
toplu iftar programları, yetimlerimize
bayramlık dağıtımı ve eğitim yardımları yapıyor; fitre, zekât ve her türlü
ayni ve nakdî bağışlarınızı yardıma
muhtaçlara ulaştırıyoruz.

2016
Ramazan
Haritası

Türkiye ile birlikte 105 ülke ve bölgede
ORTA ASYA ve KAFKASYA: Abhazya, Acara, Adıgey, Afganistan, Ahıska,
Azerbaycan, Çeçenistan, Dağıstan, Doğu Türkistan, Gürcistan, İnguşetya,
Kabardey Balkar, Karaçay Çerkes, Kazakistan, Kırgızistan, Kırım, Osetya, Ukrayna
BALKANLAR: Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova,
Macaristan, Makedonya, Romanya, Sırbistan (Sancak)
AFRİKA: Benin, Burundi, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çad (Nijeryalı mültecilerOrta Afrikalı mülteciler), Etiyopya, Fas, Fildişi Sahilleri, Gambiya, Gana, Gine,
Güney Afrika, Güney Sudan, Kenya, Komor Adaları, Liberya, Libya, Malavi, Mali,
Mısır, Moritanya, Mozambik, Nijer, Ruanda, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan
(Darfur-Kesele-Hartum), Togo, Tunus, Uganda, Yemen, Zimbabve
ORTADOĞU: Filistin (Batı Şeria-Gazze), Irak, İran, Kuzey Irak, Lübnan (Filistinli
mülteciler-Suriyeli mülteciler), Suriye, Ürdün (Suriyeli Mülteciler)
ASYA: Arakan, Bangladeş (Arakanlı mülteciler), Endonezya, Filipinler (Moro),
Hindistan (Assam-Kerala-Jammu Keşmir), Japonya, Kamboçya, Malezya,
Myanmar, Nepal, Pakistan (Azad Keşmir), Sri Lanka, Tanzanya, Tayland (Patani),
Vietnam
AMERİKA: Bolivya, Brezilya, Ekvador, Haiti, Küba, Peru, Venezuela
OKYANUSYA: Vanuatu, Fiji

Ramazan 2016 çalışmalarının yapılacağı ülke ve bölgeler.

Türkiye’de 81 ilde
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray,
Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın,
Batman, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis,
Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli,
Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum,
Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri,
Hatay, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Mersin,
İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli,
Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa,
Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde,
Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas,
Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak,
Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak

Ramazan 2016 çalışmalarının yapılacağı şehirler.
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Yetimler
Günü’nde
yetimlerimizi
hatırlamak
Dünya Yetimler Günü, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 2013 yılında aldığı
kararla her yıl Ramazan ayının 15.
gününde kutlanıyor.
Dünyanın dört bir yanında savaş,
doğal afet, yoksulluk ve benzeri sebeplerle yaşanan mahrumiyetler nedeniyle 200 milyondan fazla çocuğun
yetim kaldığı bir dünyada yaşıyoruz.
Bu çocuklara her yıl 3 milyonun üzerinde yeni yetim ve terk edilmiş çocuğun eklendiği yeryüzünde insanlığın
kendilerini fark etmesini bekleyen
milyonlarca yetim çocuk bulunuyor.
İHH'nın talebiyle İslam İşbirliği
Teşkilatı’nın aldığı kararla her yıl 15
Ramazan ayının 15. günü kutlanan
Dünya Yetimler Günü ile dünyanın
en çok istismara uğrayan grubunu
oluşturan yetim çocuklara vurgu
yapılması hedefleniyor.

Fitre ve
zekâtlarınız,
ihtiyaç
sahiplerine
ulaştı
Geçtiğimiz yıl dünyanın farklı
noktalarına Ramazan yardımları
ulaştıran İHH, fitre ve zekâtlarınızı,
sahiplerine ulaştırdı. 12.506 ihtiyaç sahibi ailenin istifade ettiği fitre ve zekât
bağışlarınız; kimsesizlerin, mazlumların ve yetimlerin yükünü hafifletti,
Ramazan sevinci oldu.
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Zekât ve Fitre
İHH İnsani Yardım Vakfı olarak zekât, fitre ve her türlü nakdî
bağışlarınızı dünyanın farklı coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi
kardeşlerimize ulaştırarak sizin ibadetinize, onların da mutluluğuna vesile oluyoruz.
Dinimizin temellerinden olan
zekât, her şeyden önce kulun
ilahî emre itaat edip, kulluğunu göstermesinin bir nişânesidir. Dinimizce
kazanç ve birikim noktasında "zengin"
sayılan Müslümanların, yine dinimizce
belirlenmiş oranda vermekle yükümlü
oldukları zekât, toplumsal adalet ve
dayanışmanın da teminatıdır. Orucun
bedenimiz için bir arınma vesilesi ol-

ması gibi, zekât da mallarımız için bir
arınma vesilesidir.
Ramazan ayı içerisinde verilmesi gereken fitre de zekât gibi bir lütuf değil
borçtur. Bu mali yükümlülükler yanında, imkânlarımız ölçüsünde yapacağımız bağışlar ve vereceğimiz sadakalar,
nice muhtaçların yüzünü güldürecek,
mazlum ve yoksulları sevindirecektir.
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Ramazan 2015'te
mazlumların
yanındaydık

İHH olarak geçtiğimiz Ramazan
ayında dünyada 96 ülke ve
bölgede, Türkiye’de ise 79 il ve
ilçe merkezinde yaklaşık 1 milyon
500 bin ihtiyaç sahibine
yardım ulaştırdık.

2015 RAMAZAN
YOLCULUĞUNDA İHH

BAĞIŞLARINIZLA

RAMAZAN AYI BOYUNCA

4

KITADA

640.000
km

283.278
KUMANYA PAKETİ
DAĞITILDI

YOL KAT EDEREK

96
ÜLKEDE

367
ŞEHRE ULAŞTI

1.416.390

100.000

E
KİŞİYE ZEKAT ve FİTR

ARDAN

KİŞİ BU KUMANYAL

FAYDALANDI

4 milyon 500 bin Suriyeliye Ramazan yardımı
Katliamların sürdüğü Suriye’ye geçtiğimiz Ramazan ayında 249 TIR’lık insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Yardımlar yaklaşık 4 milyon 500 bin Suriyeliye ulaştırılırken bölgede 11 bin yetime bayramlık kıyafet 10 bin yetime
de Ramazan Çocuk Paketi hediye edildi.

Haziran
Haziran -- Temmuz
Temmuz 2016
2014
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Lübnan’da Filistinli ve
Suriyeli mültecileri
unutmadık
Filistinli ve Suriyeli mültecilerin barındığı Lübnan’ın Sabra Şatilla, Burj el-Barajnah, Marilyas, Akkar, Trablus, Arsal, Bekaa, Sayda ve Katermaya bölgelerindeki
kamplarda yaşayan ailelere yardım kolileri ulaştırıldı. Yardımlardan yaklaşık 9
bin aile istifade etti.

Gazze'de Ramazan
İHH, Gazze halkının Ramazan ayını daha
iyi koşullarda geçirebilmesi için, bölgedeki ofisi aracılığıyla başta yetimler ve ihtiyaç sahiplerine olmak üzere yaklaşık
60 bin kişinin yararlandığı 6 bin 500 adet
kumanya yardımını Gazze’ye ulaştırdı.

Kalıcı eserlerimiz Ramazan bereketiyle
hizmete açıldı

Arakanlılara
Ramazan yardımı

Geçtiğimiz Ramazan ayında dünyanın farklı noktalarına giden ekiplerimiz çok sayıda kalıcı eserin açılışını gerçekleştirdi. Afrika’nın en fakir ülkelerinden Burkina
Faso’da Elif Giyim Camii, Gambiya’da Pir Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşaki Camii
ve Of Gönüllüleri Kur'an Okulu'nun açılışları yapılırken Çad, Sri Lanka, Gana, Kenya ve Bangladeş’te 23 su kuyusu hizmete açıldı.

İHH, geçtiğimiz Ramazan Myanmar’da
26 bin aileye Ramazan kumanyası ulaştırırken yaklaşık 70 bin aileye de sıcak
yemek yardımında bulundu.

Balkanlarda Ramazan bereketi
İHH, 2015 Ramazan’ında Balkanlarda Bosna-Hersek, Arnavutluk, Makedonya, Kosova, Romanya, Macaristan, Sancak (Sırbistan) ve Bulgaristan'da gerçekleştirilen çalışmalarda ihtiyaç sahiplerine ve yetim ailelerine 8 bin 500
kumanya paketi ulaştırdı.
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Ramazan 2015'te
78 ilimizde Ramazan
bereketi
Ramazan çalışmalarımızda yurt içindeki ihtiyaç sahiplerini de unutmadık. Geçtiğimiz yıl 78 il ve ilçe
merkezinde 40 bin adet kumanya ve 7 bin 500 adet Ramazan Çocuk Paketi dağıtımı gerçekleştirdik.
24 ilimizde gezici aşevimizle yaklaşık 50 bin vatandaşımızın katıldığı iftar programları düzenledik.

Ramazanda
Şanlıurfa'da
yetimlerimizi sevindirdik yetimlerin yüzü güldü

Adana'da
Ramazan bereketi

15 Ramazan Dünya Yetimler Günü’nde 81
ilimizde yetimlere yönelik organizasyonlar düzenlendi. Türkiye’de 824 belediyede
yetimler ve aileleri için iftar sofraları kuruldu. Etkinlikler için dünyanın birçok ülkesinden Türkiye’ye gelen yetimlerimizle
İstanbul’da dört gün boyunca tarihî ve
kültürel mekânları gezdik, eğlenceli programlar gerçekleştirdik.

Adana'da İHH’nın Ramazan kampanyası açılan stantlarla şehir sakinlerine
duyurulurken düzenlenen iftar organizasyonlarında yaklaşık 7 bin 500 kişi
aynı sofrada buluştu.

Kütahya'da
Ramazan sevinci
Kütahya'da düzenlenen iftarlarda yaklaşık 4 bin kişi bir araya gelirken gerçekleştirilen kumanya yardımlarından
350 ihtiyaç sahibi aile istifade etti.

Geçtiğimiz Ramazan Şanlıurfa'da 300
yetime diş fırçası, diş macunu, bisküvi,
çikolata vb. ürünlerden oluşan çocuk
paketleri ulaştırıldı.

Kahramanmaraş'ta
ihtiyaç sahiplerine
kumanya yardımı
Kahramanmaraş'ta geçen Ramazan,
500 aileye kumanya yardımı ulaştırılırken hazırlanan 250 çocuk paketi ile de
yetimler sevindirildi.

Gazete Ramazan
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Bazen bir mülteci kampında bazen okyanusların ötesindeydik,
bağışlarınızla ihtiyaç sahiplerinin yanında nice Ramazanlar geçirdik.

Ülkenin tüm
Müslümanlarını
görmek
Özgür Kavak / Laos - 2007

ORADAYDIK

Vietnam için
iftar vakti
Osman Sağırlı / 2015

İftar öncesi ihtiyaç sahiplerinin ailelerin kapılarını çalıyor, zarf içerisinde bir ramazan
boyu yetecek kadar nakdî yardımda bulunuyoruz. Sonrasında
iftarımızı yapacağımız mescide
geçiyoruz. Zemine serilen hasırların üzerine bir çırpıda sofra döşeniyor. Önce mahallenin çocukları

kapının yanındaki sofrada yerini
alıyor, baş köşelere ise yaşlılar
oturuyor. İmam duaya başlıyor,
hep bir ağızdan "Amin" nidaları
yükseliyor.Ardından tok bir davul
sesi mescidin duvarlarında yankılanıyor. Saat 18.23, Ramazan’ın en
güzel anı geliyor. Hocanın ezana
başlamasıyla birlikte çocuk sesleri,
kaşık seslerine karışıyor ve iftarlar
açılıyor.

Ramazan'da bir yetimi
sevindirmek
Faruk Eşlik / Sri Lanka - 2014
Ramazan yardımları için geldiğimiz Sri Lanka'da bir
çok proje hayata geçiriliyor. Onlardan biri de ülkenin
doğusundaki Ampara şehrinin Nintawur köyünde bir
yetim evi. Köye ulaştığımızda açılış için süslenmiş yetim
evi bekliyor bizi. Esmer yanaklarından pek belli olmasa
da sevincinden yüzü kızarmış yetimimiz Rizkana ve ailesi,
kendilerine bağışlanmış evlerinin önünde açılış için sabırsızlanıyorlar. Aileyi eve yerleştiriyor ve arkamızda mutlu
yüzler bırakarak köyden ayrılıyoruz.

Nüfusun altı milyona yaklaştığı
Laos'ta Müslümanların sayısı 700
civarında. Ülkede sadece iki cami bulunuyor ve her ikisi de başkent Vientiane’de.
Her iki camiyi de ziyaret edip muhtaç
ailelere gıda yardımı yapıyor, öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye ediyoruz.
Muhtemelen, ülkede yaşayan ve sayıca
pek fazla olmayan tüm Müslümanları
görme şansı buluyoruz.

Bir çocuğun
şahitliği
Selim Yılmaz / Ruanda - 2009
Ramazan kumanyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladığımız
ilk bölge olan Nyanza’da bir sürprizle
karşılaşıyoruz. Bir çocuk, çalışmalarımız
esnasında yanımıza gelerek rehberimize
bir şeyler fısıldıyor. Ardından rehberimiz bize Hıristiyan bir aileden olan bu
çocuğun Müslüman olmak istediğini
anlatıyor. Gözlerimizin önünde bir çocuk hidayete eriyor ve onun şehadetine
tanıklık ediyoruz.
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İHH Ramazan'a n
1
Gidilecek ülke ve bölgelerin belirlenmesi
Vakfımızın geçmiş yıllarda çalışma yaptığı ülkeler,
Ramazan komisyonumuz
tarafından incelemeye alınıyor. Yıl içerisinde oluşan
yeni kriz bölgeleri de değerlendirilerek bir yol haritası
hazırlanıyor.

2
Gidecek ekiplerin
belirlenmesi
Ülkelere gidecek ekiplerde
bölgede yapılacak faaliyetlere uygun kişilerin bulunması
dikkat edilen konuların başında geliyor. Vakıf çalışanları, çeşitli meslek gruplarından gönüllüler, ev hanımları
ve öğrencilerin yanı sıra ekiplerde bölgelerin durumunu
kamuoyuyla paylaşmak için
gazeteciler ve yazarlar yer
alıyor.

3
Partner kuruluşlarımızın
hazırlıkları
İHH İnsani Yardım Vakfı'nın
Türkiye dışında bir şubesi bulunmuyor. Faaliyetlerini İstanbul'daki merkezinden yürüten
vakfımız, yardım çalışmalarını
yerel kuruluşlar üzerinden
gerçekleştiriyor. Partner kuruluşlarımız Ramazan öncesinde bilgilendirilerek gerekli hazırlıklar başlatılıyor. Ramazan
kampanyası ile ilgili tüm planlamalar bu kuruluşlar aracılığıyla belirleniyor ve İHH'ya
bildiriliyor.
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a nasıl hazırlanıyor?
4
İstanbul'dan bölge bölge
yeryüzüne
Ülkeler hakkındaki raporlar
ve pratik bilgiler vakıf merkezinde yapılan bir toplantı ile
ekiplere veriliyor. Bölgelere
giden ekiplerimiz yaklaşık bir
hafta boyunca ihtiyaç sahiplerini ziyaret ederek çalışmaların içinde bizzat yer alıyorlar.

5
Geri bildirim ve
raporlama
Bölgelere giden ekiplerimiz
bölgede yaşadıkları deneyimleri, problemleri yetkililerimize aktararak çözüm önerileri
sunuyor ve bölgelerde belirlenen ihtiyaçlar hakkında bilgilendirmede bulunuyorlar. Bir
sonraki yıla en iyi şekilde hazırlanabilmek için bu bilgiler
kayıt altına alınıyor.
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Buna rağmen mal sahibi dilerse vakti gelmeden önce de nisap miktarına
ulaşan malının zekâtını verebilir.

Bir zengin vadeli alacağına
dair bir senedi fakire zekât
olarak verebilir mi?

Sorularla oruç,
zekât ve sadaka
Zekât nedir?

Sözlükte artma, çoğalma, temizlik,
bereket, iyi hâl ve övgü anlamlarına gelen zekât, dinî bir terim olarak,
belirli bir malın bir kısmının Allah
rızası için dinen zekât alabilecek durumdaki muayyen kişilere verilmesi
demektir. Malî ibadetlerden biri olan
zekât, İslam’ın beş temel esasından
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 mallarından,
kendilerini temizleyeceğin, arıtıp
yücelteceğin bir sadaka al ve onlar
için dua et; çünkü senin duan onlara
huzur verir. Allah işitendir, bilendir.”
(Tevbe, 9/103) buyrulmaktadır.

Zekât 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 zenginlik 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 verilmesi gerekir. Zenginliğin asgari sınırı
olan “nisap” Hz. Peygamber tarafından belirlenmiştir. Bu asgarî sınırlar,
o dönem İslam toplumunun ortalama hayat standardını ve zenginlik
ölçüsünü göstermektedir. Hadislerde
belirlenen nisap miktarları şöyle sıralanabilir; 80,18 gr altın veya bunun tutarında para veya ticaret malı; 40 koyun veya keçi, 30 sığır, 5 deve. Nisap
miktarının belirlenmesinde kullanılan bu malların, o dönemin en yaygın
zenginlik aracı olduğu açıktır. Nisabın bu mallar üzerinden belirlenmesi, sosyal ve ekonomik şartların fazla
değişmediği ileriki dönemlerde de aynen korunmuştur.

Araç-gereç ve malzemeye
zekât düşer mi?

Sanat ve mesleğin icrası için gerekli
olan araç-gereç, makine ve malzemeler, aslî ihtiyaçlardan olup bunların zekâtının verilmesi gerekmez.
Ancak, kendi mesleğinin icrası için
değil de, ticaret için üretilen veya ticari 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 olması için nisap miktarı malın üzerinden bir kameri yılın geçmesi gerekir.

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 belirten, iki veya daha fazla kişi arasında
tanzim edilmiş bir belgedir. Dolayısıyla üzerinde yazılı miktardaki parayı temsil etmektedir. Bu nedenle
zekât mükellefi olan bir zengin, vadesinde ödeneceğini kesin olarak bildiği senedi, zekâtına mahsuben fakire
ciro edebilir. Bu durumda zekât, senedin 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 olmayıp, farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir ayı
veya Ramazan'ı beklemeye gerek yoktur. Zekât vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren
en kısa zamanda zekâtlarını vermeleri
uygun olur.

Ziynet eşyasına zekât verilir mi?

Altın ve gümüş dışındaki ziynet eşyaları 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 verilebileceği Kur’an-ı Kerim’de belirlenmiştir.
(Tevbe Sûresi, 60) Bunlar; fakirler, düşkünler, esaretten kurtulacaklar, borçlu
düşenler, Allah yolunda cihada koyulanlar (mukaddesatı korumak için
mücadele verenler, ilim tahsil edenler),
yolda kalmış olanlar, zekât toplamak-
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la görevlendirilen memurlar ve müellefe-i kulûb adı verilen, kalpleri İslam’a
ısındırılmak istenen kimselerdir.

yemekler zekât niyetiyle yoksulların
evine gönderilir veya kendilerine verilirse zekât olur.

Zekât kimlere verilmez?

Fakir, güçsüz, zayıf insanların
sağlık tedavilerini yaptıran
vakıf, dernek gibi kuruluşlara
zekât verilebilir mi?

Zekât ve fitrenin Tevbe suresinin
60. ayetinde sayılanlar dışında kalan
kişi ve kuruluşlara verilmesi caiz değildir. Ayrıca zekât verilecek kişi, bu
şartları taşısa bile zekât mükellefleri; 1) Ana, baba, büyükanne ve dedelerine 2) Oğul, oğlun çocukları, kız,
kızın çocukları ve bunlardan doğan
çocuklarına, 3) Müslüman olmayanlara, 4) Karı-koca birbirlerine zekât
veremez.

Zekât ve fitre, hayır
kurumlarına verilebilir mi?

Aldıkları zekât ve fitreleri bir fonda
toplayıp bunu yalnızca Tevbe suresinin 60. ayetinde belirtilen yerlere sarf
ettikleri bilinen ve kendilerine her
bakımdan güvenilen kimseler eliyle
yönetilen dernek, kurum ve yardımlaşma fonlarına zekât ve fitre 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, temel gaye, oran, miktar ve harcanacağı 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 zekât/fitre yerine
geçer mi?

Belediye, dernek veya vakıflarca hazırlanıp ikram edilen iftar yemekleri
zekât yerine geçmez. Çünkü bu ikramda, zekâtın sıhhat şartı olan temlik bulunmadığı gibi, iftar yemeği
yiyenler arasında kendilerine zekât
verilmesi caiz olmayan birçok kişi
de bulunmaktadır. Ancak hazırlanan

Zekât ve fıtır sadakasının sahih
olmasının şartlarından biri temliktir. Temlik bir kimseye mal değeri
olan bir şeyi, kayıtsız şartsız onun
malı olmak üzere vermek, yani o
kimseyi, o şeye malik kılmak demektir. Bu itibarla fakirlere temlik
etmek üzere zekât ve fıtır sadakalarını ayrı bir fonda toplayan ve her
bakımdan kendilerine güvenilen
kimseler eliyle yönetilen dernek
ve kurumlara (muhtaçlara ulaştırmaları için yönelticileri, vekil tayin
edilerek) zekât 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 bunlardan vekâlet aldıkları takdirde, onlar adına zekât
alabilirler. Henüz ergenlik çağına
varmamış küçükler için de bunların
velilerinden vekâlet almak gerekir.
Şüphesiz vekâlet verilecek kişilerin
her bakımdan güvenilir kimseler olmaları ve toplanacak zekâtın başka
işlere harcanmaması gerekir. Adı
geçen vakıf ve kuruluşlarda tedavi
gören ancak fakir olmayan 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 şartı aranmaksızın nisap
miktarı mala sahip bulunan her
Müslüman’ın vermesi vacip olan
mali bir ibadettir. Sadaka-i fıtır, insan fıtratındaki yardımlaşma 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 giderilmesinde, bayram gününün neşesinden onların da istifade etmelerinde
önemli bir rol oynar.
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Kimler sadaka-i fıtır vermekle
yükümlüdür?

Sadaka-i fıtır, borcundan ve aslî
ihtiyaçlarından fazla olarak nisap
miktarı mala sahip olan her Müslüman’a vaciptir. Bireyin sadaka-i fıtır
ile mükellef olması için öngörülen
zenginlik ölçüsü, zekâtta aranan nisaptır. Ancak sadaka-i fıtırda, zekâtta öngörülen, malın artıcı olması ve
üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmamaktadır.

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 sabahına kadar
sadaka-i fıtır verilmemiş ise, bayram
günlerinde ödenmesi gerekir. Zamanında 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 yarım sâ’ olarak belirlenmiştir. Sadaka-i fıtrın bu sayılan maddelerden
belirlenmesi, o günkü toplumun ekonomik şartları ve beslenme alışkanlıklarından kaynaklanmaktadır. Hz.
Peygamber ve sahabe dönemindeki
uygulamalar dikkate alındığında,
sadaka-i fıtır miktarı ile bir fakirin
içinde yaşadığı toplumdaki orta hâlli bir ailenin hayat standardına göre
bir günlük yiyeceğinin karşılanmasının 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 verilebilir. 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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Hayır ve infakta
yarışma mevsimi
Her güzel gün
ve mevsim bizi
Rabbimize yaklaştıracak
birer fırsattır,
fırsatları kaçırmak
ise akıl kârı değildir.

Hamdi Arslan
Kulları, özellikle biz Müslümanları Allah Teala’ya daha çok yaklaştıracak fırsatlar mevsimi olan bir
mübarek ayı karşılamış bulunuyoruz.
Namaz, oruç, zikir ve Kur’an tilavetinin yanı sıra ümmet bilincine sahip
Müslüman'ın hassasiyeti bu zaman diliminde zirveye ç›kar. Zira Müslüman,
sadece kendisi için yaşamaz; dünyanın
iyiliklerini ve menfaatlerini sadece
kendi nefsi için düşünmez. O, “Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe büyük
hayra ulaşamazsınız.” ( Alî İmran Suresi,
3) ayetinin bilincindedir.
Bu noktadan hareketle şahsi kulluk görevlerini yapmaya duyarlılık gösterdiği
kadar, “iyilik ve takvada yardımlaşın.”
(Maide Suresi, 2) ilahi yönergesinden aldığı şuurla diğer kardeşlerine, insanlara
da hayrı dokunsun ister. Sevgili Peygamberinin “Komşusu açken tok yatan
bizden değildir.” (Heysemî, Mecmau’z-Zevaid, 8/167) uyarısı, hassasiyetini arttırır.
İnsanlar genelde mala düşkündür, cimriliğe eğilimlidir ama Müslüman kendini bu yönden de eğitir, Rabbinden gelen
ilahi ölçülere uygun hale getirmeye
gayret eder. Aziz Peygamberinden gelen tembihlere kulak verir: “Ey Ademoğlu, (Allah için) infak et ki sana da infak
edilsin.” (Buhari, “Tevhid”, 35)

Sıhhat ve afiyette iken verilen sadaka, yapılan iyilik,
hastalıkta ve hele hele ölüm döşeğinde yapılacak iyilikten
üstündür. Hayır işlerinde acele etmeli, işi yarınlara
bırakmamalıdır.
Kendisinde bizim için yegâne üstün
örnek bulunan Sevgili Peygamberimiz
(s.a.s.) ve onun en güzel takipçileri olan
ashabı ve tabiin, arkadan gelen salih
selefler, bilhassa Ramazan ayı gibi mübarek bir zaman bölümünü nasıl değerlendireceğimiz hususunda da Müslümanlar için örnek şahsiyetler teşkil
etmişlerdir.

şuur ve hassasiyete sahip olan Müslüman milletimiz, son yıllarda çeşitli sivil
kuruluşlar oluşturarak fakir fukaraya,
muhtaçlara organize bir şekilde yardımcı olmaya ve destek çıkmaya çalışıyor.

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) sadaka
vermek konusundaki teşviklerinde,
“Yarım hurma sadaka vermek suretiyle
bile olsun kendinizi ateşten koruyunuz.
Bunu da bulamayan, güzel ve hoş sözle korunsun.” (Buhari, “Edeb”, 34) buyurmuşlardır.

Bu kuruluşlar aracılığıyla savaşlar ve
doğal afetler sonrasında yetimlerin,
dulların himaye edilmesi; onların misyoner ağlarına düşmesine mani olup
Müslümanca kalmaları için eğitim faaliyetleri organize edilmesi; susuzluk, açlık ve hastalıklar pençesinde kıvranan
çeşitli bölgelerdeki ihtiyaç sahibi insanlara yardım ulaştırılması ülkemizin ve
milletimizin manevi güvencesi olması
bakımından çok önemlidir.

Bizim de bugün hem yakın çevremizde
hem de küresel bir köy haline gelmiş
dünyanın çeşitli bölgelerinde müşahede ettiğimiz yoksulluk, açlık ve ihtiyaç
halleri karşısında sessiz ve duyarsız kalmamız mümkün olamaz. Çok şükür bu

“İşte sizler, Allah yolunda harcamaya
çağrılıyorsunuz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor. Ama kim cimrilik ederse, ancak kendisine cimrilik etmiş olur. Allah
zengindir, siz ise fakirsiniz (O’na muhtaçsınız.).” (Muhammed Suresi, 38)

-Çocuklar İçinSana bir sır verelim mi?
Ramazan, bildiğiniz sıradan
aylardan değil

Ramazan, öyle bildiğin aylardan değil. O, aynı zamanda
çok güzel ve çok cömert bir misafir. Her sene kucağında
bir dolu hediyeyle gelir. Yardımlaşma, kardeşlik,
paylaşma buna benzer pek çok güzellik, bunlardan
sadece birkaçı. Öyle cömert ve iyidir ki her sene on gün
daha erken gelerek onu bekleyenleri sevindirir.
Ramazan’da oruç tutulur, teravihlere gidilir. Çeşitli
etkinliklerin yapıldığı Ramazan çadırları kurulur.
Bu güzel ayda yapılan her bir iyilik ve ibadet diğer
zamanlardakilerden çok daha sevaptır. Bu ayda Kadir
Gecesi isimli öyle bir gece vardır ki o gecede yapılan
iyilik ve ibadetlerin sevabı yüz binleri bulur.

Oruç
Oruç, Ramazan ayında, imsak vaktinden, yani sabah ezanından akşam
ezanına kadar bir şey yiyip içmemektir. Yani bu, şu demek oluyor: Canın her
istediğinde dondurma, şeker ya da patates kızartması yiyemezsin. Bunun için
iftarı beklemen gerekir.
Yılda bir ay Ramazan orucu tutulur. Oruç, bedenimiz için de çok sağlıklıdır.
Yediğimiz, içtiğimiz bir sürü şeyle yorulan midemiz, bu sayede dinlenme
fırsatı bulur.

Teravih namazı için enerji depolama yolları
Teravih namazı uzun olduğu gibi, çok da güzel ve sevaplı bir namaz.
Peygamberimiz de teravih namazı kılmamızı tavsiye etmiş.
Teravih uzun bir namaz olduğu için camide nasıl enerjik olabileceğine dair sana bazı
tavsiyelerimiz var:
- İftarda ölçülü bir şekilde yersen teravihte enerjik olman için ilk adımı atmış olursun.
- Öğle uykusunu ihmal etmezsen teravihte dinç kalırsın.
- Teravih namazını camide cemaatle kılarsan yirmi rekât, nasıl kıldığını anlamadan biter.
- Teravih namazına arkadaşlarınla gidebilirsin. Böylece birbirinizi desteklemiş olursunuz.

