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YOKSULLUKLA MÜCADELE
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz mealen 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
Değerli kardeşlerim!
Peygamberimiz (s.a.s), sahabeden Muâz bin Cebel’i
Yemen’e vali olarak tayin ettiğinde onu ve beraberinde
gidecek olanları çağırdı. Kendilerine şu nasihatte
bulundu: “Kolaylaştırın, zorlaştırmayın! Müjdeleyin,
nefret ettirmeyin!”2 Ardından Muâz’a döndü ve şöyle
buyurdu: “Muâz, henüz Müslüman olmayan bir
topluluğa gidiyorsun. Onları, önce Allah’tan başka
ilah olmadığına, benim de Allah’ın elçisi olduğuma
davet et. Eğer bunu kabul ederlerse, beş vakit
namazın farz olduğunu haber ver. Bunu da kabul
ederlerse, Allah’ın kendilerine zekâtı farz kıldığını ve
zekâtın zengin kimselerden alınıp fakirlere
dağıtılacağını haber ver…”3
Kıymetli Mü’minler!
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), İslam’ın temel
ibadetlerinden biri olan zekâtın zenginlerden alınıp
fakirlere verilmesi gereken bir mal olduğunu belirtmiştir.4
Böylece zenginin kendisi veya yetkili kişiler öncelikle
fakirleri tespit edecek ve onlara gerekli yardımları
ulaştıracaktır.
Tabî
ve
zarurî
ihtiyaçlarını
karşılayamayan, bakmakla yükümlü olduğu kişileri
geçindirecek kadar geliri olmayan bütün yoksullar da
fakir ve miskin sınıfına girmektedir. Sevgili

Peygamberimiz, zekât verilirken böyle gerçek
muhtaçların araştırılıp tespit edilmesini istemiştir.
Değerli kardeşlerim!
Fakir ve yoksulların yanında, zekâtta hak sahibi
olanlardan biri de maddî durumu iyi iken, aniden iflas
etme, beklenmedik bir sıkıntı sonucu borçlanma,
birilerine yardım edeyim derken borç altına girme gibi
geçici durumlarda borçlanan borçlu kimselerdir. Ayrıca
zekât taksiminde ayet-i kerimede fî sebîlillâh, yani Allah
yolundakiler şeklinde genel bir ifade daha vardır ki, bu da
diğer hak sahiplerini gözetmeyi emretmektedir. Günümüz
şartlarında ilim tahsil eden muhtaç öğrencileri
desteklemek
de
fî
sebîlillâh
içerisinde
değerlendirilmektedir. Akrabalar arası ilişkiler, aynı
zamanda sosyal yardımlaşmayı da gerektirdiğinden zekât
verilirken yakınlar tercih edilmeli, ancak bakmakla
yükümlü olunan kimseler bu haktan ayrı tutulmalıdır.
Çünkü zekât veren kimsenin verdiği zekâttan hiçbir
şekilde maddî menfaat sağlamaması gerekir.
Aziz Mü’minler!
17 Ekim 2018 Çarşamba günü, Dünya Yoksullukla
Mücadele Günüdür.5 Bu anlamlı gün, birçok ülkede
kutlanmaktadır. Birey olarak, toplum olarak başta
Hollanda’daki din kardeşlerimiz olmak üzere tüm
muhtaçlara yardım elimizi uzatmak, zekât ve
sadakalarımızı ulaştırmak, iyilik hareketinde yer almak
insanî ve İslami bir sorumluluktur. Hollanda Diyanet
Vakfı, başta Hollanda’daki muhtaç durumda olan aile ve
öğrenciler olmak üzere, ihtiyaç sahiplerine zekât ve
sadakalarınızı ulaştırmayı bir görev olarak görmektedir.
Geliniz, Dünya Yoksullukla Mücadele Gününü fırsat
bilerek hem kendimizi, hem de malımızı arındırmaya
vesile olan zekât ve sadakalarımızla vakfımızın bu
hizmetini destekleyelim. Hutbemi bir hadis-i şerif
mealiyle bitirmek istiyorum: “Sadaka/zekât vermek,
suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları yok eder…”6
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