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بِســــــــــــــــــــــم اللﱣه الرحمن ارحيم
﴾٢﴿

َ﴾ اَلﱠذِين هم ف ص َ تهِم خَاشعون١﴿ َقَدْ اَفْلَ الْمومنُون

.َ﴾ والﱠذِين هم للزكٰوة فَاعلُون٣﴿ َوالﱠذِين هم عن اللﱠغْوِ معرِضون
َ والصدَقَةُ تُطْف ا ْلخَطيىة:قَال رسول اللﱠه صلﱠ اللﱠه علَيه وسلﱠمـ
.كَما يطْف الْماء النﱠار
YARDIMLAŞMA AYI RAMAZAN
Öncelikle hutbeme başlarken geçtiğimiz hafta Gazze’de
hayatını kaybeden 60 Filistinli kardeşimize Allah’tan
rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar, yakınlarına ve
Filistin halkına sabırlar diliyorum. Allah’ın rahmetinin
yeryüzünü kuşattığı Ramazan ikliminde dualarımızı
Filistin için de birleştirmemizi temenni ediyorum.
Kardeşlerim!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle
buyuruyor: “Mü’minler,
gerçekten
kurtuluşa
ermişlerdir. Onlar ki namazlarını huşu ile kılarlar.
Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden uzak
dururlar. Onlar ki zekât vermek için çalışırlar…”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Allah Rasulü
“Sadaka/zekât vermek, suyun ateşi söndürdüğü gibi
hataları yok eder”2 buyurmuştur.
Aziz Mü’minler!
Sahip olduğumuz bütün nimetler Rabbimizin bizlere birer
emanetidir. Bizlere düşen bu emanetleri, bu nimetleri
Rabbimizin rızası doğrultusunda değerlendirmektir.
Fakirlerin korunup gözetilmediği zenginlik, zekâtı
verilmeyen kazanç kişiyi ahirette hüsrana götürecektir.
Öyleyse bu dünyada sahip olduklarımızı ebedi
kazancımıza bir vesile kılmalıyız.
Aziz Müminler!
Zekât, insanlık tarihinin hemen her döneminde var olmuş
bir ibadettir. Bu kadim ibadet, yüce dinimizin beş temel
esasından biridir. Zekât, dinen zengin sayılan kişilerin,
Allah tarafından kendilerine lütfedilen nimetlerin bir
kısmını ihtiyaç sahipleriyle, yoksullarla paylaşmalarıdır.
Zekât, malı eksilten ya da yok eden değil, bilakis
bereketlendiren ve artıran bir ibadettir. Zekât, kişiyi
cimrilik hastalığından koruyup cömertlik erdemine
kavuşturur. Gönlü manevî kirlerden, serveti de ihtiyaç

sahiplerinin haklarından arındırır. Zengin ile fakir
arasında sevgi, saygı ve kardeşlik köprüleri kurar.
Kıymetli Kardeşlerim!
Kur’an-ı Kerim’de zekâtın üzerinde önemle durulur.
Zekâtını verenler, malını Allah yolunda harcayanlar
“bahtiyar müminler” diye övülür, ebedi cennet
nimetleriyle müjdelenir.3 Zekâtı dikkate almayanlar,
yoksulu gözetmeyenler, malının esiri olanlar ise sert bir
şekilde uyarılır.4
Kardeşlerim!
Rahmet Peygamber’inin “Yarım hurmayla da olsa
cehennemden korunun”5 ikazı, zekât, infak, sadaka ve
yardımlaşma hakkında bizlere rehber olmalıdır. Ne yazık
ki, dünyanın bir kesimi açlıkla mücadele ederken, diğer
kesimi israf ve vurdumduymazlık içindedir. İnsanlık
bugün, belki de tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar
huzur ve mutluluğa, sevgi ve saygıya, dostluk ve barışa,
yardımlaşma ve paylaşmaya hasrettir. İşte dünyayı bu
erdemlere ve hasret kalınan huzura, adaletli bir gelir
dağılımına kavuşturacak olan, İslam’ın hayat yüklü
mesajlarıdır.
Değerli Cemaat!
İbadetlerde asıl maksat Allah'ın rızasını kazanmaktır.
Tutacağımız oruçlarda da bu noktaya dikkat edelim.
Orucumuza zarar veren her türlü olumsuz söz, fiil ve
davranışlardan uzak duralım. Bütün kalbimizle yüce
Rabbimize niyaz edelim ki, Ramazan ayı imanımızı
pekiştirsin, tuttuğumuz oruç günahlarımızı temizlesin,
Kur’an ebediyen yolumuzu aydınlatsın ve kardeşlik
bilincini güçlendirsin.
Öyleyse geliniz kardeşlerim, hep birlikte bu kutlu ayda
sahipsiz olmadıklarını hissettirmek için yetim, kimsesiz,
himayesiz ve yuvasız yavrularımıza ve muhtaç hâldeki
Müslüman kardeşlerimize gönüllerimizi, ellerimizi ve
sofralarımızı açalım. Zekât ve fitrelerimizi vakit
kaybetmeden verelim. İnfakta ve yardımda bulunmayı,
paylaşmayı kendimize şiar edinelim
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