
 

 

    

   
 

    

    

    

    
 
 

 
 
 
 

Frankfurt am Main, den 21. März 2018 

 
 

Sevgili veliler,  
 
bu sene Ramazan ayı muhtemelen 15.05.2018 tarihinde başlayıp 14.06.2018 tarihinde 
bitecektir. 
 
Bu konuda sizden bir ricamız var: Gözlemlerimize göre öğrencilerimiz arasında oruç 
tutanlar var. Ebeveynleriyle birlikte oruç tutmak istemelerini ve dini kurallara uymalarını 
anlayışla karşılıyoruz.  
 
Çocuklarınız okulda dersi takip etmeleri, konsantre olmaları ve yeni bilgiler öğrenme-
leri lazım. Konsantre olmak ve öğrenmek icin insanlar özellikle çocuklar gıdaya ve içe-
ceklere ihtiyaçları var. Çocuklarınız okul günlerinde oruç tutuyorlarsa, veli olarak, çocu-
klarınızın iftardan sonra yeterince gıda, içecek ve uyku almalarını sağlamanız lazım. 
Bizzat yaz aylarında, uzun bir süre oruç tutulduğu zamanlar, daha çok dikkat edilmeli. 
Sahur vaktinde çocuklarınızın iyi beslenmelerine dikkat ediniz, böylelikle okula 
geldiklerinde dersi takip ve yeni bilgiler edinebilirler. Bu noktalara lütfen özen gösterin, 
çünkü çocuklarınız gelişme çağinda.  
 
Islam dinine göre Ramazan iyi huyların güçlendirildiği, kötü huyların azaltıldığı bir ay 
olarak yaşanılması lazım. Böylelikle Ramazan ayında karakterin eğitilmesi ve imanın 
güçlendirilmesi lazım, onun için: kötü şey yapılmaması, kötü şey görülmemesi, kötü 
şey dinlenilmemesi, kötü şey konuşulmaması ve kötü şey düşünülmemesi lazım. Bu 
demek oluyorki, müslümanlar için oruç tutmak sadece yemekten kaçınmakla olmuyor, 
mesela yalandan, küfürdende uzak olmaları lazım. Bu noktada istenilenler  ne yazıkki 
bizim bazı öğrenciler tarafından tam tersi olarak yapılıyor. Küfürden, yalandan ve ka-
vgalardan vazgeçinilmiyor.  
 
Bunun yanında sınıflarda oruç tutan öğrenciler, oruç tutmayan öğrencileri denetliyor. 
Böylece oruç tutmak yarışmaymış gibi bir hava oluşuyor, kendilerini ve arkadaşlarını 
„iyi ve kötü müslümanlar“ grublarına ayırtıyorlar. Böylelikle oruç tutmayan öğrenciler 
baskı görüyorlar. Bu hareket islam tarafından doğru olamaz. Oruç tutan bir insanın 
etrafındakilere oruç tuttuğunu belirtmesi bile gerekmiyor, çünkü oruç kişisel bir ibadet-
dir, kul ve Allahın arasında yaşanan.  
 
Zaten bu nedendende çocuklarınız oruç tuttukları zaman okulda konsantre olamıyoruz 
yada kendimizi yeterince derslere veremiyoruz diye şikayet etmemeleri lazım. Okulda 
başaramadıkları şeylerde orucu bahane olarak kullanınca, Ramazan ayını kötülemiş 
oluyorlar. Hemde böylelikle etraflarındaki insanların sanki kendi istekleriyle değilde, 
baskı altında oruç tutuyormuş gibi bir düsünceye kapılmasını sağlıyorlar.  
 



   

Islam dinine göre sadece sağlıklı ve cinsel olgunluğa ulaşmış insanlar oruç tutma 
mecburiyetinde. Eğer tutulan orucun günlük yaşam koşullarını yerine getirmeyi en-
gelliyorsa, islamın kolaylaştırıcı imkanlarından faydalanabilinir – unutulmasınki Islam 
dini müslümanlara kolaylaştırıcı yollar açan bir dindir, hayatı zorlaştıran değil. Böylece 
orucun etkisinden dolayı günlük hayat şartlarını yerine getirilmesini engelliyorsa (ör-
neğin bir sınav günü konsentrasyon eksikligi oluyorsa), orucu o gün kazaya bırakma 
imkani oluşabiliyor. Bu karar tamamen orucu tutacak müminin kişisel kararıdır. Bu 
nedenle bizim bu konuda size karşı hicbir tavsiyemizin olmadığını ve olamıyacağını 
belirtmek istiyoruz. Bu yazının amacı sizi bilgilendirmek ve size olan imkanları hatırlat-
makda sınırlıdır.  
 
Sınav tarihlerinde ve okulun büyük etkinliklerinde öğrencilerin değişik dini isteklerini ve 
durumlarını dikkate alamayız. Okul yasasına göre: Kişisel istekler bir devlet okulunun 
okul organizesinde göz önüne alınamaz.  
 
Çocuklarınız bizim için önemli, onun için lütfen: 
Yukardaki değinilen konuları çocuklarınızla görüşünüz (Ramazanda beslenmek ve 
hareketler)! 
Çocuğunuzla beraber karar verin, çocuğunuzun orucu ne kadar taşıyabileceğine! 
Ramazan ayında iyi bir beslenmeye, yeterince sıvı tüketilmesine ve düzgün bir yatma 
kalkma ritimine dikkat edin! 
 
 
Müslüman ailelere ramazan ayında iyi ve hayirli bir zaman diliyoruz. 
 
 
Saygılarla  
 

 
  
Christine Georg 
(Okul müdürü)  
  


