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وص ْو سم رمضان

Muhterem Cemaat!
Okuduğum ayetlerde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:
“Onlar öyle kimselerdir ki onları ne ticaret ne de
maddi kazanç hırsı Allah'ı anmaktan, namaz
kılmaktan, zekat vermekten alıkoyar. Onlar
kalplerin ve gözlerin korku ve dehşetten halden
hale döneceği kıyamet ve hesap gününden
korkarlar.”1 Okuduğum Hadis-i şerifte Resulüllah
efendimiz (sav) şöyle buyuruyor: “İslâm Allah’tan
başka ilah olmadığına Hz. Muhammed’in Allah’ın
elçisi olduğuna şahidlik etmek, namazı kılmak,
zekâtı vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu
tutmaktan oluşan beş esas üzerine bina olmuştur.”
Kıymetli Kardeşlerim!
Yüce Dinimiz İslâm’ın en önemli ibadetlerinden biri de
zekattır. Sözlükte “artma, temizlenme; övgü ve
bereket” mânalarına gelen zekât, terim olarak
Kur’an’da belirtilen sınıflara verilmek üzere dinen
zengin sayılan müslümanların malından alınan belli
payı ifade etmektedir. Sadaka kelimesi de zekâtla eş
anlamlıdır.2 İnfâk kelimesi de Kur’an-ı Kerim de zekât
ve sadaka gibi malını Allah rızasını kazanmak için
harcayan müminlerin en önemli özellikleri arasında
zikredilmektedir.3 İnfak Allah’ın hoşnutluğunu
kazanma niyetiyle kişinin kendi servetinden harcama
yapması, muhtaçlara yardımda bulunması" demektir.4
Muhterem Kardeşlerim!
Allah yolunda maldan ve mülkten infak etmek ahiret
için en iyi hazırlık, en karlı yatırımdır. Allah yolunda
yapılan harcamalar hem malı hem de insanın nefsini
arındırarak Allah rızasını kazanmasına vesile olur.
Allah’ın rızasına ulaştıran en doğru ve en kısa yol infak

etmektir. Yüce rabbimiz bizlere bu konuda şöyle
seslenmektedir: “Size verdiğimiz maldan mülkten
Allah yolunda harcayın. Aksi halde, ölüm gelip
çatınca, "Rabbim! Bana birazcık süre versen de
fakir-fukaraya yardım etmek gibi seni razı edecek
işler yapsam ve böylece hayırlı/faziletli kullarından
olsam!" diye yalvarıp yakarmanın hiçbir faydası
olmaz.”5 İnfâk; imanda ve iyilikte samimiyetsizlik
olan münafıklığın ve bencilliğin en iyi tedavisidir.
Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın birliğini ve ahireti inkâr
eden müşrik ve münafıkların özellikleri anlatılırken
Allah yolunda infak etmediklerine vurgu yapılır.
“Onlar yetimi yardımsız bırakır, fakiri doyurmaya
teşvik etmez, bu yolda yapılan iyiliğe de engel olur,6
yetimi doyurmazlar,7 bencilliği, cimriliği emreder,8
infak etmezler, zekât ve sadaka vermezler,9 dünya
malını çokça severler.10 Kendimizi bu ahlaki
zaaflardan arındırmak için rahmet mevsimi ramazanı
bir fırsat bilelim. Zekat, sadaka, fıtır sadakası gibi mali
ibadetlerimizi yerine getirerek Yüce Allah’ın rızasını
kazanmak için çalışalım.
Kıymetli Kardeşlerim!
Hollanda Diyanet Vakfımız kurulduğu günden beri
sizlerin değerli katkı ve destekleri ile ihtiyaç sahibi
herkesin sığındığı bir liman, gölgelendiği ulu bir çınar
olmuştur.
Vakfımıza
güvenerek
verdiğiniz
emanetleriniz dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç
sahiplerine ulaştırılmaktadır. Hollanda ve Türkiye’de
ihtiyaç sahibi binlerce öğrenciye burs verilerek onlara
bir nefes olunmuştur. Moğolistan’dan Kamerun’a,
Gana’dan Bosna’ya, Madagaskar’dan Ukrayna’ya
kadar günlük gıda ihtiyacını bile karşılayamayan nice
kardeşlerimize sıcak bir aş sunulmuştur. Geliniz zekat
ve sadakalarımızı Vakfımıza bağışlayarak bu ulu
çınarın büyümesine yardımcı olalım. Gönlü kırık her
garibanın gölgesine sığınacağı ve nefesleneceği bir yer
olması için imkanlarımızı birleştirelim. Bizler iyilik
için çalışıp gayret ettikçe hem dünyamızın hem de
ahiretimizin güzel olacağını unutmayalım. Vakfımıza
yapacağınız her türlü bağışları websitemizden online
olarak ve camilerimiz üzerinden yapabilirsiniz.
Unutmayın vakit iyilik vaktidir. İyilikle dünyamızı ve
kaderimizi değiştirme vaktidir. Vakit Ramazanın
bizlere getirdiği huzur ve mutluluğu bütün insanlık ile
paylaşma vaktidir.
Hollanda Diyanet Vakfı
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