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I. ZEKÂT
‹badetler Allah r›zas› için yap›l›r. Allah’tan bakas›
ad›na ibadet yap›lamayaca¤› gibi, Allah r›zas›
d››nda baka bir amaçla da ibadet yap›lamaz. Allah r›zas› için yap›lan ibadetlerin maddî ve manevî
hayat›m›z üzerinde çok olumlu etkileri vard›r:
Allah’› anma vesilesi (Tâhâ, 20/14) olan ‹badetler; her eyden önce müminlere Allah kat›nda
de¤er kazand›r›r. (Furkan, 25/77) ‹man›m›z›n
olgunlamas›n›, ruhlar›m›z›n yücelmesini, kalplerimizde Allah sevgisinin yerleip yeermesini
sa¤lar. Bizleri kötü düüncelerden, her türlü zararl› al›kanl›klardan, çirkin i ve günahlardan,
yanl› söz ve davran›lardan uzaklat›r›p (Ankebut, 29/45) ahlakî güzelli¤e kavuturur. Kalplerimizi çeitli s›k›nt›lardan, üzüntülerden ve stresten
korur. Gönüllerimize huzur ve mutluluk verir.
(Ra’d, 13/28) Yarat›l››m›zda mevcut olan a›r›
duygu ve e¤ilimleri frenleyerek, hayat›m›za düzen
ve istikrar getirir.
Konumuzu tekil eden zekât da hayat›m›z› anlaml›
k›lan, bize rabbimizin sevgi ve r›zas›n› kazand›ran,
9
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bireysel ve toplumsal hayat›m›zda çok önemli yeri
ve olumlu etkileri olan ibadetlerimizden biridir.
1. Zekât nedir?
Sözlükte artma, ço¤alma, temizlik, bereket, iyi
hâl ve övgü anlamlar›na gelen zekât, dinî bir
terim olarak, belirli bir mal›n bir k›sm›n›n Allah r›zas› için dinen zekât alabilecek durumdaki muayyen kiilere verilmesi demektir.
Malî ibadetlerden biri olan zekât, ‹slam’›n be
temel esas›ndan olup, hicretin ikinci y›l›nda
Medine’de farz k›l›nm›t›r. Kur’an-› Kerim’de
“Namaz› dosdo¤ru k›l›n, zekât› verin...” (Bakara, 2/43, 110; Hac, 22/78; Nur, 24/56; Mücadele, 58/13; Müzzemmil, 73/20); “Onlar›n
mallar›ndan, kendilerini temizleyece¤in,
ar›t›p yüceltece¤in bir sadaka al ve onlar için
dua et; çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah iitendir, bilendir.” (Tevbe,9/103)
buyrulmaktad›r.
2. Zekât kimlere farzd›r?
Bir kimsenin zekât vermekle mükellef olmas›
için Müslüman, hür, ak›ll›, bülu¤ ça¤›na erimi
olmas›; borcundan ve aslî ihtiyaçlar›ndan fazla
hakikaten ya da hükmen art›c› mahiyette yani
kazanç sa¤lay›c› nitelikte ve üzerinden bir y›l
geçmi nisap miktar› mala sahip olmas› gerekir.
10
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3. Nisap ne demektir? Miktar› ne kadard›r?
Nisap, zekât, sadaka-i f›t›r ve kurban gibi ibadetler için konulan bir zenginlik ölçüsüdür. Nisap,
asgarî zenginlik ölçüsü eklinde de tan›mlanabilir.
Borcundan ve aslî ihtiyaçlar›ndan fazla olarak bu
kadar mala sahip olan kii dinen zengin say›l›r.
Böyle bir kii, zekât veya sadaka alamayaca¤› gibi;
sadaka-i f›t›r vermek ve kurban kesmekle de yükümlü olur. Borçtan ve aslî ihtiyaçlar›ndan fazla
olan bu mal›n art›c› olmas› ve üstünden bir y›l
geçmesi hâlinde zekât›n›n verilmesi gerekir.
Zenginli¤in asgari s›n›r› olan “nisap” Hz. Peygamber taraf›ndan belirlenmitir. Bu asgarî
s›n›rlar, o dönem ‹slam toplumunun ortalama
hayat standard›n› ve zenginlik ölçüsünü göstermektedir. Hadislerde belirlenen nisap miktarlar›
öyle s›ralanabilir;
80,18 gr. alt›n veya bunun tutar›nda para veya ticaret mal›; 40 koyun veya keçi, 30 s›¤›r, 5 deve. Nisap
miktar›n›n belirlenmesinde kullan›lan bu mallar›n,
o dönemin en yayg›n zenginlik arac› oldu¤u aç›kt›r.
Nisab›n bu mallar üzerinden belirlenmesi, sosyal
ve ekonomik artlar›n fazla de¤imedi¤i ileriki dönemlerde de aynen korunmutur.
11
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4. Havaic-i asliye (asli ihtiyaçlar) nedir?
Havaic-i asliyye, temel ihtiyaçlar demektir. F›khi
de¤erlendirmelerde temel ihtiyaçlar› kar›layan,
bu yüzden de zekâta tabi olmayan maddi
varl›klar havaic-i asliye olarak ifade edilir.
‹slam’da di¤er bedenî ve malî yükümlülüklerde oldu¤u gibi, zekâtta da mükellefin durumu
göz önünde bulundurularak, ona makul ve
ta›nabilir bir sorumluluk yüklenmitir. Bu nedenle ‹slam bilginleri, zekât ve sadaka-i f›tr ile yükümlü olmak için, kiinin ve bakmakla yükümlü oldu¤u aile bireylerinin temel ihtiyaçlar›ndan
fazla olarak nisap miktar› mala sahip olma art›n›
aram›lard›r. Temel ihtiyaç miktar› mal, kiinin
yaamas› için zarurî olan miktard›r.
Temel ihtiyaç maddeleri insan›n hayat ve hürriyetini korumak için muhtaç oldu¤u eylerdir.
Bunlar, genel olarak, nafaka, oturulan ev, ev
eyas›, ihtiyaç duyulan elbise, borç kar›l›¤› mal,
sanat ve mesle¤e ait alet ve makineler, binek
ta›tlar›, ilim için edinilen kitaplar gibi eyad›r.
5. Araç-gereç ve malzemeye zekât düer mi?
Sanat ve mesle¤in icras› için gerekli olan araçgereç, makine ve malzemeler, aslî ihtiyaçlardan
olup bunlar›n zekât›n›n verilmesi gerekmez.
12
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Ancak, kendi mesle¤inin icras› için de¤il de, ticaret için üretilen veya ticari amaçla al›n›p sat›lan
araç-gereç, malzeme ve makinelerin zekât›n›n
verilmesi gerekir.
6. Zekât vaktinden önce verilebilir mi?
Oruç ve hac ibadetlerinde oldu¤u gibi zekât konusunda da kameri ay hesab› uygulan›r. Zekât›n
farz olmas› için nisap miktar› mal›n üzerinden
bir kameri y›l›n geçmesi gerekir. Buna ra¤men
mal sahibi dilerse vakti gelmeden önce de nisap
miktar›na ulaan mal›n›n zekât›n› verebilir.
7. Bir zengin vadeli alaca¤›na dair bir senedi
fakire zekât olarak verebilir mi?
Zekât g›da ve giyim eyalar› gibi aynî olarak
verilebilece¤i gibi, para, döviz, alt›n gibi nakdî
olarak da verilebilir. Senet ise; bir hakk›n, bir
mal›n, ödünç bir paran›n kime ait oldu¤unu
belirten, iki veya daha fazla kii aras›nda tanzim
edilmi bir belgedir. Dolay›s›yla üzerinde yaz›l›
miktardaki paray› temsil etmektedir. Bu nedenle, zekât mükellefi olan bir zengin, vadesinde
ödenece¤ini kesin olarak bildi¤i senedi, zekât›na
mahsuben fakire ciro edebilir. Bu durumda
zekât, senedin tahsil edildi¤i gün ödenmi olur.
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8. Taksitli olarak zekât verilebilir mi?
As›l olan kiinin üzerine terettüp eden zekât›
ödemesidir. Bu itibarla, zekât bir defada ödenebilece¤i gibi, taksitle de ödenebilir.
9. Zekât vermenin belirli bir zaman› var m›d›r?
Zekât vermenin belli bir zaman› olmay›p, farz
oldu¤u andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun
için belli bir ay› veya Ramazan› beklemeye gerek
yoktur. Zekât vermekle yükümlü olanlar›n, yükümlü olduklar› andan itibaren en k›sa zamanda zekâtlar›n› vermeleri uygun olur.
10. Ticaret mal›n›n zekât› kendi cinsinden
ödenebilir mi?
Ticaret mallar›n›n zekât›, mal›n de¤eri üzerinden hesaplan›p parayla verilebilece¤i gibi, mal›n
kendi cinsinden de verilebilir.
11. Ticaret mal›n›n zekât› neye göre hesaplan›r?
Kâr amac›yla al›n›p sat›lan mallara “ticaret mallar›” denir. Borçtan ve aslî ihtiyaçlar›ndan fazla
80.18 gr. alt›n de¤erinde ticaret mal›na sahip
olan kiinin, bu mal›n elde edilmesinin üzerinden bir y›l geçmesi hâlinde, k›rkta bir (%2,5)
oran›nda zekât›n› vermesi gerekir.
14
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Zekât, ileride elde edilmesi muhtemel kârdan
de¤il, mevcut sermayeden ödenmesi gereken
mali bir ibadettir. Bu itibarla, ticaret mal›n›n
zekât› verilirken, kârs›z olarak zekât›n›n verildi¤i
tarihteki de¤eri esas al›n›r.
12. Alacaklar›n zekât› nas›l verilir?
Geri ödenece¤i kesin olan alacaklar›n, her
y›l alacakl› taraf›ndan zekâtlar›n›n ödenmesi gerekir. Alacak tahsil edilmeden önce zekât›
verilmemise, tahsil edildikten sonra, geçmi
y›llara ait zekâtlar da ödenmelidir. ‹nkâr edilen
veya geri al›nma ihtimali olmayan alacaklar›n
her y›l zekât›n›n verilmesi gerekmez. ayet böyle
bir alacak daha sonra ödenirse, alacakl› bu tarihten itibaren zekât mükellefi olur; geçmi y›llar
için zekât ödemez.
13. Alacaklar zekâta mahsup edilebilir mi?
Ödeme güçlü¤ü çeken borçlu kii, kendisine
zekât verilebilecek kiilerden ise, böyle bir kiide
alaca¤› bulunan kii, ondaki alacaklar›n› zekâta
mahsup edebilir.
14. Arazî mahsulünden zekât verilmesi gerekir mi?
Odun, kam› (eker kam›› hariç) ve ottan baka
topraktan elde edilen her türlü ürünün, nisap
15
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miktar›na ulamas› hâlinde (yakla›k 650 kg.)
zekât›n›n verilmesi gerekir. Yüce Allah; “Ey iman
edenler! Kazand›klar›n›z›n iyilerinden ve r›z›k
olarak yerden size ç›kard›klar›m›zdan infak
edin...” (Bakara, 2/267); “Çardakl› ve çardaks›z
(üzüm) bahçeleri, ürünleri çeit çeit hurmalar›,
ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde
zeytin ve narlar› yaratan O’dur. Herbiri meyve
verdi¤i zaman meyvesinden yeyin. Devirilip
topland›¤› gün de hakk›n› (zekât ve sadakas›n›)
verin, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (En’am, 8/141) buyurmaktad›r.
Hz. Peygamber de, “ya¤mur ve nehir sular›yla
sulanan toprak mahsullerinde onda bir; kova(el
eme¤i) ile sulananlarda ise yirmide bir vard›r”
buyurmutur. (Buhârî, “Zekât”, 55)
Hadiste de belirtildi¤i gibi, mahsulün zekât›n›n
verilmesinde topra¤›n ilenmesi ve su kullan›m›
esas olarak al›nmaktad›r. Buna göre toprak emek
sarf edilmeden ya¤mur, nehir, dere, ›rmak ve
bunlar›n kanallar›yla sulan›yorsa, ç›kan mahsulün 1/10’i; kova, dolap gibi emekle veya suyun
ücretle al›nmas›, motorla sulama gibi masraf gerektiren bir yolla sulan›yorsa 1/20’i zekât olarak
verilir.
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15. Ürün elde etmek için yap›lan masraflar, öür
verilirken dikkate al›n›r m›?
Günümüzde gübre, mazot, ilaç gibi masraflar da üretimin maliyetinde önemli bir yekûn
oluturmaktad›r. Bu nedenle, tar›msal ürünlerin zekât›nda, elde edilen has›lattan (gayr-i safi),
ürün için yap›lan günümüz tar›m artlar›n›n getirmi oldu¤u ekstra masraflar ç›kar›ld›ktan sonra, geriye kalan ürünün nisap miktar›na ulamas›
hâlinde, tabiî yollarla sulanan arazide 1/10, kova,
tulumba, su motoru vb. usullerle masraf veya
emekle sulanan arazide 1/20 oran›nda zekât verilmesi gerekir.
16. Ortak olarak ekilen bir tarlan›n ürününün
zekât›n› vermekle kim yükümlüdür?
Arazi mahsullerinin örünü, arazi sahibi de¤il,
ürünün sahibi verir. Bu itibarla mal sahibi hiçbir kar›l›k beklemeden tarlas›n› ekilmek üzere
baka birisine verirse, ç›kan mahsulün zekât›n›
eken ah›s öder. Arazi ekilmek üzere belli bir ücretle kiralanm›sa, zekât› (örü) kirac› taraf›ndan
ödenir. E¤er arazi, yar›c›l›k (müzâraa) usulü ile
kiralanm›sa, mal sahibi ve mahsulü eken kii,
hisselerine düen mahsulün zekâtlar›n› ayr› ayr›
verirler.
17
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17. Hayvanlar›n zekât› yerine de¤eri verilebilir mi?
Mal›n zekât›, kendi cinsinden verilebilece¤i gibi
belli olan baka maddelerden de verilebilir. Buna
göre, hayvanlar›n zekât›n› vermek isteyen kimse,
kendi cinsinden verebilece¤i gibi, de¤erleri üzerindende verebilir. Ancak fakirin yarar›na olan›
tercih etmek daha uygundur.
18. Ziynet eyas›na zekât verilir mi?
Alt›n ve gümü d››ndaki ziynet eyalar› zekâta
tabi de¤ildir. Alt›n ve gümüten yap›lm› ziynet eyalar› ise, zekât için gerekli di¤er artlar›
da ta›d›¤› takdirde zekâta tabidir. Bu itibarla
alt›ndan yap›lm› ziynet eyalar›, 80.18 gr. veya
daha fazla ve üzerinden bir y›l geçmi ise zekâta
tâbidir.
19. Emlakç›lar, mülkiyetlerindeki dairelerin
zekât›n› vermekle yükümlü müdürler?
Emlakç›lar›n ticari amaçl› olarak al›p satt›klar›
daireler zekâta tabidir. Buna göre, büro, ikamet
gibi kullan›m amaçl› olmay›p al›p satmak için
emlakç›lar›n ellerinde bulunan dairelerin, borçlar› ç›kt›ktan sonra piyasa de¤eri nisap miktar›na
ulam› ve üzerinden bir y›l geçmi ise k›rkta bir
oran›nda zekât›n›n verilmesi gerekir.
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20. irket ortaklar› nas›l zekât verirler?
Fiilî olarak bir irketin orta¤› olan kii, irketin büro, alet vb. duran varl›klar› d››ndaki
dönen varl›¤›ndan kendi hissesine düen
miktar›n, nisaba ulamas› ve üzerinden bir
y›l geçmesi hâlinde zekât›n› vermesi gerekir.
Sanayi sektöründe faaliyet gösteren irketlerin; duran varl›klar› (üretim aletleri, makine
vb.) zekâttan muaf; borçlar, malzeme, içilik,
üretim, pazarlama, yönetim, finansman vb. giderlerin maliyet hesaplar› yap›l›p ç›kar›ld›ktan
sonra dönen varl›klar› (yar› mamul ve üretilmi
mallar, hammaddeler, nakit para, çek vs.) ise
net kâr ile birlikte % 2,5 (K›rkta bir) oran›nda
zekâta tabidir.
21. Hisse senetleri zekâta tâbi midir?
Borsada al›n›p sat›lan hisse senetlerine yat›r›m
yapan kiinin, sahip oldu¤u hisse senetlerinin
de¤eri, nisap miktar›na ulamas› ve üzerinden bir y›l geçmesi hâlinde % 2,5 (K›rkta bir)
oran›nda zekât›n› vermesi gerekir. Fiilî olarak
bir irketin orta¤› olan kii ise, irketin büro, alet
vb. duran varl›klar› d››ndaki dönen varl›¤›n›n,
nisap miktar›na ulamas› ve üzerinden bir y›l
geçmesi hâlinde zekât›n› vermesi gerekir.
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22. Zekât ve fitre kimlere verilir?
Zekât ve fitrenin kimlere verilebilece¤i Kur’an-›
Kerim’de belirlenmitir. (Tevbe Sûresi, 60) Bunlar; fakirler, dükünler, esaretten kurtulacaklar,
borçlu düenler, Allah yolunda cihada koyulanlar (mukaddesat› korumak için mücadele
verenler, ilim tahsil edenler), yolda kalm› olanlar, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar
ve müellefe-i kulûb ad› verilen, kalpleri ‹slam’a
›s›nd›r›lmak istenen kimselerdir.
23. Zekât kimlere verilmez?
Zekât ve fitrenin, Tevbe suresinin 60. ayetinde
say›lanlar d››nda kalan kii ve kurululara verilmesi caiz de¤ildir. Ayr›ca zekât verilecek kii, bu
artlar› ta›sa bile zekât mükellefleri;
1) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalar›na,
2) O¤ul, o¤lun çocuklar›, k›z, k›z›n çocuklar› ve
bunlardan do¤an çocuklar›na,
3) Müslüman olmayanlara,
4) Kar›-koca birbirlerine,
Zekât veremez.
24. Zekât ve fitre, hay›r kurumlar›na verilebilir mi?
Ald›klar› zekât ve fitreleri bir fonda toplay›p
bunu yaln›zca Tevbe suresinin 60. ayetinde
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belirtilen yerlere sarf ettikleri bilinen ve kendilerine her bak›mdan güvenilen kimseler eliyle yönetilen dernek, kurum ve yard›mlama fonlar›na
zekât ve fitre verilmesinde dinen bir sak›nca
yoktur.
25. Ücretlilere zekât verilebilir mi?
‹slam’da zekât ve fitrenin, kiilerin s›n›f ve meslek gruplar›na bak›lmaks›z›n, kimlere verilip
verilemeyece¤i aç›kça belirlenmitir. Bu itibarla, belli bir geliri oldu¤u hâlde, bu geliriyle asgari temel ihtiyaçlar›n› kar›layamayan ve baka
bir mal varl›¤› da bulunmayan kiilere zekât
verilebilir.
26. Farkl› ayarda alt›n› bulunan kimse zekât›n›
nas›l hesaplar?
Zekâta tabi olma aç›s›ndan alt›ndaki ayar fark›
önemli de¤ildir. Çünkü hangi ayarda olursa olsun, sonuç itibariyle alt›n hükmündedir. Buna
göre farkl› ayarda da olsa bütün alt›n çeitleri tek
balar›na veya di¤er ayardaki alt›nlarla birlikte
toplam a¤›rl›klar› 80,18 gr.’a ulat›¤›nda, di¤er
artlar› da ta›mas› hâlinde zekâta tabidir.
Bu durumda farkl› ayarlardaki alt›nlar›n zekât›,
de¤erleri üzerinden hesaplanarak, % 2,5 oran›nda
verilir.
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27. Gayr-i meru yolla sa¤lanan kazançtan zekât
vermek gerekir mi?
Gayr-i meru yolla sa¤lanan kazanc›n sahibi
belli ise, bu kazanc›n sahibine iade edilmesi;
belli de¤il ise, kar›l›¤›nda sevap beklemeksizin
yoksullara veya hay›r kurumlar›na verilerek elden ç›kar›lmas› gerekir. Bu itibarla, gayr-i meru
yolla elde edilen kazanc›n tamam› ya sahibine
iade edilerek veya hay›r yolda harcanarak elden
ç›kar›laca¤›ndan, zekât›n›n verilmesi söz konusu
de¤ildir.
28. Temel ihtiyaçlar için biriktirilen para zekâta
tabi midir?
Aslî ihtiyaçlar; ev, ev eyas›, giyecek, ula›m
arac› ve yiyecek gibi hayat›n güvenli ve sa¤l›kl›
bir ekilde devam› için gerekli olan eylerdir. Bu
ihtiyaçlar› temin etmek için biriktirilen paralarla
onlar› kar›lamak üzere sözlü ya da yaz›l› herhangi bir taahhüde girilmise o takdirde bu paralardan zekât vermek gerekmez. Çünkü sözlü
ya da yaz›l› taahhüde girildi¤inde bu para, art›k
temel ihtiyaç için harcanm› demektir.
Ancak böyle bir taahhüde ba¤lanmam› paran›n,
nisap miktar›na ulamas› ve üzerinden bir y›l
geçmesi hâlinde, zekât›n›n verilmesi gerekir.
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29. Bülu¤ ça¤›na ermemi zengin çocu¤un
mal›ndan zekât gerekir mi?
Ak›ll› olmayan ve bülu¤ ça¤›na ermemi olan
kiiler, dinen mükellef olmad›klar›ndan zekât ile
sorumlu de¤ildirler. Ancak, zenginlerin mal›nda
fakirlerin hakk› oldu¤u için, zengin olan çocuk
ve deliler kendileri mükellef olmasa da, veli
veya vasilerince bunlar›n mallar›ndan zekât verilmelidir. Nitekim Kur’an-› Kerim’de; “Onlar›n
mallar›nda muhtaç ve yoksullar için bir hak
vard›r” buyurulmaktad›r. (Zâriyât, 51/19)
(Namaz ve oruçla yükümlü olmada aranan
artlar, ilke olarak zekâtta da aran›r. Ancak zekât, sosyal yard›mlama ve dayan›ma
içeri¤i ta›yan malî bir ibadet olmas› ve ihtiyaç
sahiplerinin haklar›n› da ilgilendirmesi sebebiyle, di¤er ibadetlerde aranan ak›l ve ergenlik
(bülu¤) art›n›n bunda da aran›p aranmayaca¤› ‹slam bilginleri aras›nda tart›ma konusu olmutur. Çocuklar›n ve ak›l hastalar›n›n
“öür” denen toprak ürünleri zekât›ndan
sorumlu olduklar›nda görü birli¤i bulunmakla birlikte, bunlar›n zekâta tabi di¤er
mallar›ndan zekât al›n›p al›nmayaca¤› konusunda farkl› iki görü ileri sürülmütür. Buna
göre ‹slam bilginlerinin bir k›sm›, çocuklar›n
ve ak›l hastalar›n›n zekâtla yükümlü olmad›¤›n›
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savunurken, di¤erleri bunun aksi görüü dile
getirmilerdir.
Sonuç olarak, aklî dengesi yerinde olmayan ve
bülu¤ ça¤›na erimemi kiiler, dinen yükümlü olmad›klar›ndan zekât vermekle de sorumlu
de¤ildirler. Ancak, zenginlerin mal›nda fakirlerin bir hakk› bulunmas› (Zâriyât, 51/19) ve
zenginli¤in borcu diyebilece¤imiz zekât›n topluma kar› bir yükümlülük mahiyeti ta›mas› sebebiyle zengin olan çocuklar›n ve ak›l hastalar›n›n
kendileri mükellef olmasalar da, velileri veya
vasileri taraf›ndan bunlar›n mallar›ndan zekât
verilebilir.)
30. Babas› ile birlikte oturan kimse zekât ile
mükellef midir?
Babas› ile birlikte oturan kimsenin kendi ahs›na
ait ayr› mal› bulunur ve zekât için gerekli artlar› ta›rsa bu kii zekât vermekle yükümlü olur.
Ancak babas› ile mallar›n› ay›rmam›lar da ortak
kazan›p ortak harc›yorlarsa, bu takdirde ellerindeki birikim üzerinde tasarruf yetkisine sahip
olan kii, zekâtla yükümlü olur.
31. Vergi zekât yerine geçer mi?
Vergi bir vatandal›k görevidir; zekât ise dinî bir
yükümlülüktür. Ayr›ca zekât ile vergi, yapt›r›m
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kayna¤›, temel gaye, oran, miktar ve harcanaca¤›
yerler bak›m›ndan birbirinden farkl›d›r. Bu itibarla, devlete ödenen vergiler zekât yerine geçmez. Zekât›n ayr›ca verilmesi gerekir.
32. Zekât havale yoluyla ödenebilir mi?
Zekât, bizzat elden verilebilece¤i gibi, vekâlet
veya havale yoluyla da verilebilir. Burada önemli
olan, zekât›n alacak kiiye ulamas›d›r.
33. Üvey anne, üvey baba ve üvey çocuklara zekât
verilebilir mi?
Kocas› ölmü ise üvey anneye, bülu¤ ça¤›na
eriip evden ayr›lm› ise üvey çocuklara ve
üvey babaya, fakir olmalar› hâlinde zekât
verilebilir. Çünkü bunlarla zekât› veren kii
aras›nda usul (bir kimsenin anas›, babas›, dedeleri) ve füru (çocuklar› ve torunlar›) ilikisi
olmad›¤› gibi, zekât veren ah›s bunlara bakmakla yükümlü de de¤ildir.
34. Damat ve geline zekât verilebilir mi?
Fakir olan damada zekât verilebilir. Koca
eine bakmakla yükümlü oldu¤undan,
kiinin gelinine zekât vermesi dolayl› olarak
kendi o¤luna zekât vermesi gibidir. Bu itibarla, geline zekât vermek- geçerli olmakla
birlikte- uygun de¤ildir.
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35. Zekât verilen kiinin zengin oldu¤u ortaya
ç›karsa ne yapmak gerekir?
Zekât mükellefi, kime zekât verdi¤ini
arat›rmal›d›r. Arat›rma sonucu zekât verilebilecek kiilerden oldu¤u kanaatine vard›¤›
birisine zekât verir. Daha sonra bu kimsenin zekât verilecek kiilerden olmad›¤› ortaya ç›karsa, zekât› geçerli olur. Arat›rma
yapmaks›z›n zekât verir ve daha sonra bu kimsenin zekât verilebilecek kiilerden oldu¤u ortaya ç›karsa, zekât› geçerli olur; ancak böyle
olmad›¤› anla›l›rsa, zekât› geçerli olmaz, yeniden vermesi gerekir.
36. Kay›nvalide ve kay›npedere zekât
verilebilir mi?
Kay›nvalide ve kay›npeder, kiinin bakmakla
yükümlü oldu¤u kimselerden olmad›¤› için,
fakir iseler kendilerine zekât verilebilir.
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1. Sadaka-i f›t›r ne demektir, hükmü nedir?
Halk aras›nda fitre denilen sadaka-i f›t›r,
Ramazan ay›n›n sonuna yetien ve aslî
ihtiyaçlar›ndan baka, art›c› olma ve üzerinden bir y›l geçme art› aranmaks›z›n nisap
miktar› mala sahip bulunan her Müslüman’›n
vermesi vacip olan mali bir ibadettir.
Sadaka-i f›t›r, insan f›trat›ndaki yard›mlama
ve dayan›man›n bir gere¤i olarak insan bedeninin zekât› kabul edilmitir. Bu nedenle
sadaka-i f›tr’a, “can sadakas›” veya “beden
sadakas›” da denilmektedir. Di¤er taraftan
fitre, yoksullar›n ihtiyaçlar›n›n giderilmesinde, bayram gününün neesinden onlar›n da
istifade etmelerinde önemli bir rol oynar.
2. Kimler sadaka-i f›t›r vermekle
yükümlüdür?
Sadaka-i f›t›r, borcundan ve aslî ihtiyaçlar›ndan
fazla olarak nisap miktar› mala sahip olan her
Müslüman’a vaciptir. Bireyin sadaka-i f›t›r ile
mükellef olmas› için öngörülen zenginlik ölçüsü, zekâtta aranan nisapt›r. Ancak sadaka-i
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f›t›rda, zekâtta öngörülen, mal›n art›c› olmas› ve
üzerinden bir y›l geçmesi art› aranmamaktad›r.
3. Sadaka-i f›t›r ne zaman verilir?
Sadaka-i f›t›r, Ramazan Bayram›’n›n birinci günü
tan yerinin a¤armas›yla vacip olmakla birlikte,
Ramazan ay› içinde de verilebilir. Hatta fakirlerin
bayram ihtiyaçlar›n› kar›lamalar› için, bayramdan önce verilmesi daha iyidir. Ancak Bayram
sabah›na kadar sadaka-i f›t›r verilmemi ise, Bayram günlerinde ödenmesi gerekir. Zaman›nda
ödenmeyip sonraya kalan fitreler ise, mümkün
olan ilk f›rsatta ödenmelidir.
4. Sadaka-i f›tr›n, bu¤day, arpa, hurma veya
üzüm olarak verilmesi zorunlu mudur?
Hadislerde sadaka-i f›tr›n miktar›, arpa, hurma
veya üzümden bir sâ’ (yakla›k 2.917 gram)
bu¤daydan yar›m sâ’ olarak belirlenmitir. Sadaka-i f›tr›n bu say›lan maddelerden belirlenmesi,
o günkü toplumun ekonomik artlar› ve beslenme al›kanl›klar›ndan kaynaklanmaktad›r.
Hz. Peygamber ve sahabe dönemindeki uygulamalar dikkate al›nd›¤›nda, sadaka-i f›t›r miktar›
ile, bir fakirin, içinde yaad›¤› toplumdaki orta
hâlli bir ailenin hayat standard›na göre bir günlük yiyece¤inin kar›lanmas›n›n hedeflendi¤i
anla›lmaktad›r. Buna göre günümüzde sa30

daka-i f›t›r, bir kiinin bir günlük normal g›da
ihtiyac›n› kar›layacak miktar, aynî g›da yard›m›
olarak verilebilece¤i gibi, bunun de¤erinde nakit
de verilebilir. Ancak fakirin yarar›na olan› tercih
etmek daha uygundur.
5. Yurt d››nda çal›an kii, fitreyi Avrupa
artlar›na göre mi yoksa Türkiye
artlar›na göre mi verir?
Ülke ve bölgelere göre geçim standartlar› farkl›
oldu¤undan, sadaka-i f›t›r mükellefinin kendi
bulundu¤u yere göre bir kiinin bir günlük
normal g›da ihtiyac›n› kar›layacak miktar
üzerinden sadaka-i f›tr›n› vermesi gerekir.
6. Vaktinde ödenmeyen sadaka-i f›t›r borcu
nas›l ödenir?
Bütün ibadetlerde oldu¤u gibi sadaka-i f›t›r
yükümlülü¤ü de geciktirilmeyip zaman›nda yerine getirilmelidir. Bununla birlikte zaman›nda
ödenmemise, bu fitrelerin mümkün olan ilk
f›rsatta ödenmesi gerekir.
7. Sadaka-i f›t›r kimlere verilir, kimlere
verilemez?
Sadaka-i f›t›r, zekât verilebilecek kimselere
verilir. Zekât verilmesi caiz olmayan kiilere
sadaka-i f›t›r da verilmez.
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