
TARİH: 18.06.2021 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 قال النيب صيل اهلل عليه وسلم:

هُ َعَمُلهُ إَِّلَ ِمنإ ثَََلثٍَة إَِّلَ ِمنإ  نإَساُن انإَقطََع َعنإ ِ إِذَا َماَت اْلإ

ُعو لَهُ  تََفُع بِِه أَوإ َولٍَد َصالٍِح يَدإ ٍم يُنإ   َصَدقٍَة َجاِريٍَة أَوإ ِعلإ

 

HAYIRDA YARIŞMAK 

 

Muhterem Müslümanlar!  
İyilik ve hayırda yarışmak, Allah yolunda 

harcamada bulunmak ve toplumdaki kimsesiz, 

fakir ve düşkünlere yardım elini uzatmak, Kur’ân-

ı Kerîm’in en çok üzerinde durup teşvik ettiği 

hususlardandır. Bir çok âyet ve hadis, kalıcı 

olanın, bu tür hayır ve yatırımlar olduğunu 

bildirmektedir. Kur'ân-ı Kerîm’de şöyle 

buyrulmaktadır:  

"Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda 

harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne 

harcarsanız Allah onu bilir."
1
  

Bir başka ayette de “…Hayırda 

yarışın…”
2
 tavsiyesi yapılmaktadır. 

“…Onlardan bir kısmı da hayırda yarışırlar. 

Bu büyük bir lütuftur.”
3
 meâlindeki âyet-i 

kerîme ise hayır yarışına katılan Müslümanların 

ne kadar büyük bir ilahî lütufa ereceklerini haber 

vermektedir.  

Bu anlamdaki bir çok âyet ve hadisle 

birlikte Hz. Peygamberin fiilî örnekliği, 

Müslümanlarda kesintisiz hayır işleme bilincini 

geliştirmiş ve bunun bir sonucu olarak İslâm 

toplumunda vakıflar ortaya çıkmıştır. Hz. 

Peygamber, Medine-i Münevvere’deki yedi parça 

mülkünü bizzat vakfettiği gibi sahâbe-i kirâm’ın 

ileri gelenleri de bir çok vakıf yapmışlardır. Öyle 
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ki bu anlayış, Müslümanlar arasında 

"İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı 

olan; malın en hayırlısı, Allah yolunda 

harcanan; Allah yolunda harcananın en 

hayırlısı da insanların en çok ihtiyaç 

duydukları şeyleri karşılayandır" şeklinde bir 

ilkenin yerleşmesini sağlamıştır.  

 

Değerli Mü’minler!  
Dinî kavramlarımızdan biri olan “sadaka-

i câriye”, sürekli sevap kazandıran sadaka 

anlamına gelir. Bir hadiste sürekli sevap kaynağı 

olan ameller şöyle belirlenir: "Ademoğlu 

öldüğü zaman, amel defteri kapanır. Üç 

kimse bundan müstesnadır. Kesintisiz sadaka 

(sadaka-i câriye) meydana getirenler, 

topluma yararlı bir ilim (talebe/eser) 

bırakanlar ve kendisine hayır dua eden salih 

bir evlat yetiştirenler."
4
 Hadiste geçen 

"sadaka-i câriye", vakfı da kapsar. Dolayısıyla, 

sadaka-i câriye; yol, köprü, çeşme, mescid, 

yoksullar için aş evi, hastane ve okul gibi hayır 

kuruluşlarını da kapsar. İnsanlar bu gibi 

yerlerden yararlandığı sürece, bunları 

yaptıranlar, yapılmasına sebep olanlar, yol 

gösterenler ve destek olanlar, gerek sağlıklarında 

ve gerekse vefatlarından sonra sevap kazanmaya 

devam ederler. Bu bağlamda, bölgemizde 

bulunan cami, mezarlık, Kur’an kursu ve vakıf 

tarlası gibi topluma hizmet veren her bir mülkün 

bizim sorumluluğumuzda olduğu bilinmelidir. 

Dedelerimiz, camilerin varlığını devam 

ettirebilmesi için tarlasını, bahçesini vakfetmiş 

ve biz onları hala bu alanda kollamakta ve 

kullanmaktayız. Ne var ki, biz de bu güzel 

hasleti devam ettirmeli ve iş görür yerlerimizden 

cami hayrına vakıflar yapmalıyız. 

Aziz Kardeşlerim!  
Hayırda yarışmanın bir diğer yolu da 

kurbanlarımızdır. İskeçe müftülüğü olarak bu yıl 

da vekâlet yoluyla kurbanlarınızı muhtaç ailelere 

ulaştırmanın gayreti içerisinde olacağımızı 

hatırlatırız. Sizin elinizle, dertli kardeşlerimizin 

yüreğine bir nebze su serpmeye çalışacağız. 

Arzu eden kardeşlerimiz, imamlarımızdan veya 

müftülükten detaylı bilgiye ulaşabilir. Cenab-ı 

Hak yaptığımız tüm hayır hasenatı dergâh-ı 

izzetinde makbul eylesin. 
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