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RAMAZAN AYI PROGRAMI 

Huzur mevsimimiz olan Ramazan ayına kavuşmanın sevinci içerisindeyiz. Bu akşam 

evlerimizde kılacağımız teravih namazının ardından yarın tutacağımız ilk oruç ile Ramazan 

ayına girmiş olacağız. 

Ramazan ayı; yorulan ve bunalan ruhlarımızı teskin etmek, gönüllerimize inşirah vermek için 

eşsiz bir fırsattır. Bu ayda tutacağımız oruçlar da bizi dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmak 

için önemli bir vesiledir. 

Büyük bir heyecanla kavuşmayı beklediğimiz on bir ayın sultanını karşıladığımız bugünlerde 

Müslümanlar olarak mahzun ve kederliyiz. Maalesef koronavirüs salgını sebebiyle bu kutlu 

misafiri bu yıl sadece evlerimizde ağırlayacağız. Sahurun bereketini, iftarın sevincini, teravihi 

ev halkımızla kılma coşkusunu, mukabelenin huzurunu ve Ramazan’ı anlamlı ve unutulmaz 

kılan birçok eşsiz güzelliği bu yıl “Evimiz Mescidimiz” şuuruyla ve hissiyle idrak edeceğiz.  

Rabbimizin İnşirâh Sûresi’nde vadettiği “her zorluğun ardından mutlaka kolaylığın geleceği” 

ilahi müjdesine yürekten inanarak bu zorlu günlerinde geride kalacağına inanıyoruz.  

Başkanlığımız tarafından bireysel ve toplumsal hayatımız dikkate alınarak 2020 yılı Ramazan 

ayı teması "Ramazan ve Sorumluluk Bilinci" olarak belirlenmiştir. Bu sorumluluğumuzu 

“Yaşarken Unutma!  Sonsuz Bir Hayat Daha Var!” bilinci ile canlı tutmalıyız.  

Hatay İl Müftülüğü olarak Ramazan ayında; sosyal medya, gazete ve radyo üzerinden 

hazırladığımız birbirinden farklı programlarla evlerinde kalan vatandaşlarımıza din hizmetleri 

alanında rehberlik ediyoruz.  

Ramazan heyacanımızı yaşayabilmemiz adına; Yatsı ezanından önce selâlar yatsı ezanında 

sonra duâ, tekbir ve salât-ı ümmiyeler getirilecektir. Sosyal medya üzerinden yayınlanacak 

canlı yayın sohbetlerimiz, 15’er dakikadan oluşan vaazlarımız ve hazırlanan diğer programlarla 

Ramazan coşkusunu evlerimizde yaşatmaya çalışacağız.  

Ramazan ayı boyunca her gün sabah 09:00 ile 22:00 arasında ALO FETVA hattımız 190 

aracılığı ile tüm dini sorularınızı cevaplamaya devam edeceğiz. Cami minarelerindeki kandiller 

Ramazan ayı boyunca iftar vaktinde yakılacak, imsak vaktinde söndürülecektir.  

Ayrıca televizyon kanallarımızdan Diyanet TV Ramazan Özel programları ile bizlerin dolu 

dolu bir Ramazan ayı geçirmesini sağlayacaktır. Diyanet TV Ramazan ayı boyunca hergün; 

saat 02:00’da “Bereket Vakti”, saat 13:30’da “Kur’an Öğreniyorum”, saat 15:00’da “30 Cüz 30 

Hafız”, saat 18:30’da “İftarı Beklerken” programları başta olmak üzere tüm programları ile 

Ramazan ayımızı en güzel bir biçimde idrak etmemize katkıda bulunacaktır.   

Kur’an ayı, rahmet ayı olan Ramazanda birde bildiğiniz gibi vacip olan sadaka-i fıtır 

yükümlülüğümüz vardır.  Bu sene açıklanan fitre miktarı asgari 27 TL’dir. Salgın hastalık 

sebebiyle pek çok kardeşimiz bugün iş yerlerinde çalışamamaktadır ya da mevcut işini 

kaybetmiştir. Bu mübarek ayda daha cömert olalım ve kardeşlerimizi gözetelim. Zekât, fitre ve 

sadakalarımızı onlara ulaştıralım.   

Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan ayının; kalplerimize huzur, hanelerimize sağlık ve bereket, 

ailemize, ülkemize ve İslâm âlemine hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. 

        Hamdi KAVİLLİOĞLU 

         İl Müftüsü 

https://www.youtube.com/channel/UCcOlpRr1qISot3X9pCQvczw
https://www.facebook.com/hataymuftulugu/
https://twitter.com/hataymuftulugu?s=08

