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بسم اهلل الرمحن الرحيم

VAKIF MALLARINA SAHİP ÇIKALIM
Muhterem Mü’minler!
Yüce dinimiz İslâm; iyilik ve takvada
yardımlaşmayı bize emretmiş1, bu maksatla
vakıf müesseseleri kurulmasını tavsiye etmiştir.
Böylece nice hayırlı işlerin düzenli bir şekilde
yürütülmesi temin edilmiştir. Hutbemin başında
okuduğum ayet-i kerimede; “Sevdiğiniz
şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe
iyiliğe ulaşamazsınız”2 buyurulmak suretiyle,
bu konuda nasıl bir tutum içerisinde
bulunmamız gerektiği ifade edilmiştir.
Vakıf; bir malın Allah rızası için toplumun
yararına tahsis edilmesidir. Kur’an-ı Kerim’in;
“Allah’ın sana verdiğinden (O’nun yolunda
harcayarak) ahiret yurdunu iste. Dünyadan
da nasibini unutma. Allah’ın sana ihsan
ettiği gibi sen de (insanlara) iyilik et”3
âyetinde işaret edildiği gibi, infakta bulunmak,
fakirlere ve kimsesizlere yardımcı olmak sürekli
olarak teşvik edilmiştir. Bir hadis-i şerifte ise;
“Her kim bir müslümanı sıkıntıdan
kurtarırsa Allah da onu kıyamet günü
sıkıntılarından kurtarır”4 buyurulmuştur. Her
konuda ümmetine örnek olan Allah Rasûlü,
Hayber ve Fedek arazilerindeki hisselerini
Müslümanların
yararına
vakfetmiş,
sahabilerden imkânı olanlar da Allah
Rasûlü’nün (sav) bu sünnetini takip etmiştir.
Bu
yönüyle
vakıflar,
insanların
ihtiyaçlarının karşılandığı ve yaraların sarıldığı
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kurumlar olmuşlardır. Cami, medrese, mektep,
kütüphane, çeşme, köprü ve hastane gibi hayır
kurumları haricinde, muhtaç çocuklara süt anne
bulmak, kışın aç kalan hayvanların beslenmesini
sağlamak ve fakir kızlara çeyiz hazırlamak gibi
pek çok konuda vakıflar kurulmuştur. Çünkü
İslâmiyet, can taşıyan bütün varlıklar için
rahmet ve şefkat dinidir.
Aziz Kardeşlerim!
Atalarımız, elinin uzandığı her yerde
vakıflar kurmuştur. Bu konuda imkânı olan
herkes birbiriyle adeta yarış halde olmuştur.
Geçmişimizden bize intikal eden vakıflar,
ecdadımızın bizlere birer emanetidir. Onları en
güzel bir şekilde koruyup sonraki nesillere
aktarmak ve vakıf şuurunu canlı tutmak dinî ve
millî görevimizdir.
Vakıflarımızla ilgilenmek, cami ve
mezarlıklarımızın işlerini takip etmek bazıları
için yük olarak görülebilir. Oysa hutbemin
başında okuduğum hadis-i şerifte sevgili
Peygamberimiz; “Kim din kardeşinin bir
ihtiyacını giderirse, Allah da onun bir
ihtiyacını giderir”5 buyurmak suretiyle, toplum
yararına hizmet etmenin aslında kendimize
dönen pek çok yararlar içerdiğini ifade etmiştir.
Buna göre; başta camilerimiz olmak üzere vakıf
mallarımızı mütevellisiz bırakmak, belli bir süre
sonra onları kaybetmemize neden olabileceği
gibi, Cenab-ı Hakk’ın bizlere olan yardımını da
kaçırmamıza neden olur. Bu vazifeyi üstlenenler
ise Yüce Allah’ın son derece razı olduğu bir işi
yerine getirmiş olur. Camilerimizin sahipsiz
kalması, o toplumda yaşayan herkesin vebal
yüklenmesine sebep olur. Bu yüzden hepimiz
fedakâr olmalı, bu müesseselerimize sahip
çıkmalı ve ecdadımızın bize emanet ettiği bu
vakıfları gelecek nesillere en güzel bir biçimde
aktarmanın gayreti içerisinde olmalıyız.
Unutmayalım ki, bir köyün vakfını koruyan
kişinin her anı ibadettir. Eskiden vakıf mallarını
koruyup kollamak için insanlar yarışırken, şimdi
insan bulmakta sıkıntı çekilmektedir. Oysa
vakıf, Allah’ın malıdır ve onu koruyanı Allah
dünyada da ahirette de koruyacaktır.
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