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﷽ 

 ْ نَۙ  َ ُ ِ ْ ُ ْ َ ا َ ْ َ اَ ۪ َ ّ نَۙ  اَ ُ ِ َ  ْ ِ ِ َ َ  ۪  ْ ُ َ ۪ َ ّ ِ  َوا ْ َ ّ ِ ا َ  ْ ُ

نَۙ  ُ ِ ْ ُ َ ۪ َ ّ نَۙ  َوا ُ ِ َ ِة  ٰ َ ّ ِ  ْ ُ.  

 ِ ْ َ َ  ُ َ ّ َ ا ّ َ  ِ َ ّ ُل ا ُ َل َر َ ْ َ ّ َ :َو  

 ٍ ْ َ  َ َ َُم  ْ ِ َ ا ِ ُ:  ِ َ ّ ُل ا ُ ا َر ً َ ّ َ ُ ُ َوأَّنَ  َ ّ َ ا ّ َ إِ َ َ إِ َدِة أَْن  َ َ ،

َةِ  َ ّ ِم ا َ ةِ َوإِ َ َ ّ ِء ا َ ِّ ، َوإِ َ ْ نَ ، َوا َ َ ِم َر ْ َ .، َو  

ZEKÂT VE SADAKA’I FITIR 
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle 
buyuruyor: “Hiç Şüphesiz Mü’minler kurtuluşa 
ereceklerdir. Çünkü onlar namazlarını huşu ile 
kılarlar. Onlar faydasız işlerden ve boş sözlerden uzak 
dururlar. Onlar mallarının zekâtlarını verirler.”1  
Aziz Müminler! 
Sahip olduğumuz her şeyin,  asıl sahibi sadece Allah’tır. 
Biz inananlara düşen, her şeyin emanetçisi olduğumuzu 
idrak edebilmemizdir.  Sahip olduğumuz her şey bizler 
için imtihan vesilesidir. Onları Rabbimizin rızası 
doğrultusunda kullanmak ve değerlendirmek bir mü’min 
için vazgeçilmez bir hakikattir. Yüce Rabbimiz; “Allah’a 
ve Rasul’üne iman edin; O’nun size emanet olarak 
verdiklerinden, başkaları için infak edin. İçinizden 
iman edip böyle harcamada bulunanlara büyük 
mükafat vardır.”2 buyurarak, fakir ve fukaranın, 
mağdurların, çaresizlerin çaresi olmamız gerektiğini 
beyan eder. İmkanlarımızı ebedi hayat olan ahiret için 
değerlendirmemizi hatırlatır.  
Aziz Müminler!  
Zekât; Allah’ın emriyle, ihtiyaç sahibi insanların, 
mallarımızda hak sahibi olduklarını anlamaktır. Zekat; 
her şeyin sahibi olan Allah’a malımızla teslim 
olduğumuzun göstergesidir.3 Zekat; elindekine değil, 
Allah’ın katındakine güvenmektir. Zekât; 
Müslümanların, Allah tarafından kendilerine lütfedilen 
nimetleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşmalarıdır. Zekat, 
hiçbir alışverişin olmayacağı hesap gününde karşılığını 
almak üzere Allah’a güzel bir borç vermektir.  
Muhterem Kardeşlerim!  
Zekat, malı eksilten ya da yok eden değil bilakis 
bereketlendiren ve artıran bir ibadettir. Bereket ise, sayı 
ile anlaşılacak bir konu değil, ilahi lütufların insan 
hayatına her yönden akması ile ilgilidir. Zekat, kişiyi 

                                                           
1 Mü’minun, 1-4 
2 Hadid, 7 
3 Me’aric, 24 

cimrilik hastalığından koruyup, kalbi, malın verdiği kibir 
gibi manevi kirlerden ve servetin köleliğinden arındıran 
bir ibadettir. 
Kıymetli Kardeşlerim! 
 Kur’an-ı Kerim’de Zekâtını verenler, malını Allah 
yolunda harcayanlar “bahtiyar müminler” diye övülür 
ve ebedi cennet nimetleriyle müjdelenirler.4 Zekât ibadeti 
konusunda, fakirleri gözetmeyenler, malının esiri olanlar 
ise sert bir dille uyarılır. Zekat vermeyenler hakkında 
Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Altın ve gümüşü 
biriktirip Allah yolunda harcamayanlar için şiddetli 
bir azabı haber ver. Biriktirdikleri altın ve gümüş 
cehennem ateşinde kızdırılarak onların alınları, 
böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacaktır. Ve onlara 
şöyle denilecektir: ‘İşte bu, kendiniz için biriktirip 
sakladığınız şeylerdir. Haydi, tadın bakalım biriktirip 
sakladıklarınızı!’5  
Muhterem Kardeşlerim! 
Yüce Allah’ın rahmet, bereket ve mağfiretinin tecelli 
ettiği bu mübarek Ramazan ayını en iyi değerlendirme 
yollarından birisi de malımızdan Allah yolunda 
harcamaktır. Sevgili Peygamberimizin infak konusunda 
buyurduğu “Yarım hurmayla da olsa kendinizi 
cehennem ateşinden koruyun.”6 Hadisi şerifi Allah 
yolunda yaptığımız her harcamanın bizler için bir 
kurtuluş vesilesi olacağını ilan etmektedir. Ayrıca 
insanlık, ne kadar ilerlerse ilerlesin, huzur ve mutluluğa, 
sevgi ve saygıya, dostluk ve barışa, yardımlaşma ve 
paylaşma sayesinde ulaşacaktır. Ancak ne gariptir ki, 
bugün insanlık olarak, zengin ile fakir arasındaki 
uçurumun baş döndürdüğü bir dünyada yaşıyoruz. 
Dünyanın kimi yerlerinde insanlar açlıkla mücadele 
ederken, kimi yerlerindeyse israf ve vurdumduymazlık 
had safhadadır. İçinden geçtiğimiz süreçler, savaş ve 
işgaller milyonlarca fakir, kimsesiz ve yetim ortaya 
çıkarmıştır. Zekat ve sadakayı fıtır ise, gerçek anlamda 
çaresiz insanlara,  kol kanat germektir.  
 Muhterem Kardeşlerim!  
Öyleyse geliniz kardeşlerim, Zekât ve fitrelerimizi vakit 
kaybetmeden her yıl olduğu gibi bu yıl da, bu mübarek 
ayda Hollanda Diyanet Vakfı vasıtasıyla fakirlere 
ulaştıralım. Her yıl emanetlerinizi güven içerisinde Fiji 
Adalarından Karayıp adalarına kadar dünyanın en ücra 
köşesindeki fakirlere ulaştıran Vakfımıza destek olalım. 
Bu kurumun siz değerli Müslümanlar ile ihtiyaç sahipleri 
arasında gönül bağı kuran güvenli bir liman olduğunu 
unutmayalım.               Hollanda Diyanet Vakfı 
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