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Muhterem Müslümanlar! 

Bizlere böyle bir rahmet ayında bütün iyiliklerin 

kapısını açan ve kötülüklerin kapısını kapatan Yüce 

kitabımız Kur’an-ı Kerim’e göre sahip olduğumuz her 

şeyin gerçek sahibi Allah’tır. Yani nimetlerin asıl 

sahibi O’dur. Bizler ise kiracı hükmündeyiz. Bu 

sebeple sahip olduğumuz nimetlerin sahibi olarak 

bizlere bu nimetleri nasıl kullanmamız gerektiğini 

öğretmiştir. Yüce Rabbimizin bizlere lütfettiği her bir 

nimetin yüklediği bir sorumluluk vardır. Bu 

sorumluluğu yerine getirmenin adı şükürdür.  İnsan 

olarak yaratılışımızın şükrü imandır. Bedenimizin 

şükrü namazdır. Rızkımızın ve sağlığımızın şükrü 

oruçtur. Malımızın, varlığımızın şükrü zekâttır, 

sadakadır, fitredir. Bütün bunların genel adı ise 

infaktır. 

 

Değerli Mü’minler!   

Zekât, Allah’ın zenginlere emanet ettiği maldan 

yoksullara verilmesini emrettiği bir haktır. Varlıklı 

Müslümanın muhtaç ve yoksul kardeşine uzattığı 

yardım elidir. Sadaka hem Rabbimize hem de 

kardeşlerimize karşı samimiyet ve sadakatin 

tezahürüdür. Geçici dünya malını, ebedi kılabilmenin 

adıdır. Aynı zamanda müminler arasındaki kardeşlik 

hukukunu derinden kavramak, en güzel şekilde 

yaşamak ve yaşatmaktır. Hâsılı Allah yolunda infak, 

nimetlerin, zenginliğin Allah’ın bir emaneti olduğunun 

bilincinde olmaktır. Gökten yağan yağmurun 
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yeryüzünü hayatla buluşturup bizlerin rızıklanmasına 

sebep olması gibi, zenginler de ihtiyaç sahibi 

insanların rızıklandırılması için sebep kılınmıştır. Bu 

sebeple zekâtı vermemek fakirin hakkını gasp 

etmektir. Cezası da çok ağırdır. Yüce Rabbimiz bizleri 

bu hususta şöyle uyarmaktadır: “Altın ve gümüşü 

biriktirip Allah yolunda harcamayanlar için elem 

dolu 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!”1  

 

Kıymetli Kardeşlerim! 

Allah yolunda infak, kişiye cennetin anahtarını 

kazandırır. Zira infak, Allah rızası uğrunda varlığı 

paylaşmaktır. O’nun yolunda fedakârlıkta 

bulunmaktır. Zekât başta olmak üzere yardımlaşmayı 

ilke edinen Müslümanların mazhar olduğu güzellikleri 

Yüce rabbimiz okuduğum ayeti kerimede şöyle ifade 

buyurmaktadır: “Allah’ım bizlere dünyada ve 

ahirette güzellikler ihsan eyle! İşte biz pişmanlık 

içinde sana yönelip affına sığındık. Musa’nın (a.s) 

bu duasına karşılık Allah şöyle buyurdu: Ben (hak 

eden) dilediğim kimseyi cezalandırırım. Ama 

rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Ben bu sınırsız 

rahmetimi günahkârlıktan sakınan, zekâtı veren ve 

ayetlerime yürekten iman edenlere nasip 

edeceğim.”2 Bu ayeti kerime Allah’a iman etme ve 

zekât vermenin, Allah yolunda infak etmenin bizleri 

mutlaka Allah’ın sevgi ve rahmetine nail edeceğini 

ifade etmektedir. Dolayısı ile sahip olduğumuz 

zenginliklerden infak etmek kayıp değil büyük bir 

kazanç ve bahtiyarlıktır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) 

ise bizlere “Sadaka vererek hastalarınız için 

Allah’tan şifa isteyin, zekât vererek de mallarınızı 

korumaya alın.”3  buyurmuştur. 

 

Aziz Müslümanlar! 

Yüce dinimiz İslam yardımlaşma ve infak ahlakına 

ayrı bir özen göstermiştir. Birçok ayet ve hadiste nasıl 

olması gerektiği ile ilgili tavsiyelerde bulunmuştur. 

İhtiyaç sahiplerine yapılan yardımın, verilen sadaka ve 

zekâtın gizli olmasının daha iyi, hayırlı ve sevab 

olduğu bildirilmiştir. Nitekim bir hadiste Rasülullâh 

şöyle buyurmuştur: “Yedi insan vardır ki Allah 

onları, kendine mahsus olandan başka hiçbir 

gölgenin bulunmadığı günde bu gölgesinde 

barındırır: Âdil yönetici, Allah’a kulluk ederek 

yetişen genç, gönlü mescitlere bağlı bulunan kimse, 

Allah için birbirini seven ve bu sevgi için birleşip 

ayrılan iki kişi, kendisini birlikte olmaya çağıran 

soylu soplu ve güzel bir kadına, ‘Ben Allah’tan 

3 Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, c.3, s.542. 



korkarım!’ cevabını verebilen kimse; bir sadaka 

verip de onu, sol elinin verdiğini sağ eli bilmeyecek 

şekilde gizleyen kişi ve tek başına iken Allah’ı anıp 

gözleri yaşaran kimse”4  

 

Değerli Kardeşlerim! 

Hollanda Diyanet Vakfı 40 yıla yaklaşan tecrübesiyle 

milletimizin emanet ettiği yardımları dünyanın dört bir 

yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır. Siz 

değerli kardeşlerimizin yardım ve destekleri ile umut 

ve şefkat kapısı olmakta, insanların yüreklerine 

dokunarak sizleri tanımadığınız nice mazlumun duası 

ile buluşturmaktadır. Geçtiğimiz yıl sizlerin yaptığı 

bağış ve yardımları sahiplerine ulaştırmış, isminizin 

mazlumların duası ile semalara çıkmasına vesile 

olmuştur. Bu süreçte şahit olduğumuz mutlulukları 

kelimelerle ifade etmek mümkün değildir. 

Yardımlarınız Moğolistan’da üniversite öğrencilerine 

sıcak aş ve yuva olmuştur. Madagaskar’da tahta 

üzerinde yatıp dinlerini öğrenen kardeşlerinize sıcak 

bir yatak olmuştur. Kamerun’da bir köşede unutulmuş 

Orta Afrikalı Müslüman mülteci kardeşlerimize sıcak 

bir aş, hayallerini süsleyen yatak olmuştur. Türkiye’de 

ve Hollanda da okuyan binlerce öğrenciye burs olmuş, 

önlerinde ışık olmuştur. Saraybosna’da yetim ve dul 

kardeşlerimize umut ve mutluluk aşı olmuştur. Burada 

sayamadığımız nice fakir ve gönlü mahzun 

kardeşimize sizlerden uzanan bir şefkat ve merhamet 

eli olmuştur. Geliniz bu yılda bu dua kervanında 

yerimizi alalım. Mahzun gönülleri sevindirelim. 

Yaşama sevincini kaybetmiş kardeşlerimize umut ve 

mutluluk götürelim. Vakfımızı her garibanın gölgesine 

sığınacağı ulu bir çınar yapalım. İşte her yıl bizlere 

nice mutluluk yaşatan iyilik kervanını yeni menzillere 

sürmek için, gönülleri fethetmek için Vakfımız 

yardımlarınızı beklemektedir. Şimdiden Rabbim 

yardımlarınızı kabul, onun yolunda infak 

edebileceğimiz zenginlik nasip eylesin.  

 

Hollanda Diyanet Vakfı  
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