
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Zekat ve sadakada bunları alan kişileri incitmeden, gururlarını kırmadan 

bu ibadet yapılmalıdır. Vermek için malın en kötüsü seçilmemelidir. 

*Zekatın Faydaları: Ekonomik dengesizlikleri önleme *Paylaşma 

duygusunu yaşama *Başkasının halini anlama *Allah rızası için malından 

harcayabilme 

 

 

*Hac: Akıllıergenzenginhür kişiye farzdır. Zilhicce ayınınn 9-10. 

Günlerinde (Kurban bayramında) yapılır. 

*Mikat:İhrama girme yerleri.İhramsız geçilmeyen sınır bölgesi. 

*İhram: Hac için giyilen özel giysi. İhramlıyken bazı şeyleri yapmak (traş 

olmak ve tırnak kesmek, bitkilere, hayvanlara zarar vermek) yasaktır. 

Buna ihram yasakları denir. 

*Tavaf:Kâbe’nin etrafında 7 defa dönme. Her bir dönüşe Şavt denir.  

*Vakfe: Arefe günü öğleden Bayram sabahına kadar Arafat’ta bulunmak 

*Hacerü’l-Esved: Kâbe’nin köşesindeki taş, Tavafın başlangıç noktası. 

*Sa’y: Safa ve Merve arasında 7 defa gidip gelme.(Safa’dan başlayarak)  

*Farzı 3’tür: İhramVakfe(Arafat’ta)Tavaf (Kabe’yi) 

*Kâbe (Beytullah): Hz. İbrahim ve oğlu İsmail tarafından inşa edilmiştir. 

(Tarihi, Hz. Adem’e kadar da dayandırılmaktadır) 

*Mescidi Haram(Harem-i Şerif ): Mekke’de Kabe’nin , Zemzemin de 

içinde bulunduğu alan. 

* Veda tavafı: Hacıların, Mekke'den ayrılmadan Kâbe’yi son ziyareti 

*Telbiye: İhrama girdikten sonra ve hac esnasında okunan “Lebbeyk 

Allahümme lebbeyk…” diye başlayan dua. 

*Temettu Haccı: Umre için ayrı Hac için ayrı ihrama girerek umre ile 

haccı birlikte yapmak. Türkiyeden giden hacılar genellikle bu tür hacca 

niyet ederler. 

*Umre: Hac için gidilen kutsal yerlere Hac zamanı dışında yapılan ziyaret 

Umredeİhram-Tavaf ve Sa’y vardır. 

*Mescidi Nebevi: Medine’ye Hicret sonrası yapılan, Hz. Muhammed’in 

(sav) bu gün kabrinin de içinde bulunduğu mescid. Peygamberimiz:“Beni 

vefatımdan sonra ziyaret edenler, hayatımda ziyaret etmiş gibidir” 

buyurmuştur. 

HAC          FARKI        UMRE 

Farz (Ömürde bir) Sünnet   

Belli zamanı var  Her zaman  

Kurban Kesilir Kurban yok 

Vakfe Farz Vakfe yok 

Şeytan Taşlama var Şeytan taşlanmaz 

 

*Sembolik değeri vardır: İhram(gösterişten uzak ve herkesle eşit olma), 

Sa’y (Hz.  Hacer ’in, oğlu  İsmail için su arayışının  yaşatılması), Şeytan 

taşlama (nefsimizle mücadele, Hz. İsmail’in şeytanı kovması), Tavaf (Birlik 

beraberlik), Vakfe (Ahirette Mahşerde toplanma) … 

 

 

 

*Kurban: Allah’a yaklaşmak ve onun rızasını kazanmak için belirli bir 

zamanda bir hayvanı kesmektir.  

*Kurbanda; Asıl amaç kişinin et yemesi değil bunu başkalarıyla 

paylaşması, Allah için malından harcayabilmesidir “Onların etleri ve 

kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız (samimiyetiniz) 

ulaşır…” (Hac,37)  

*Kurban; Akıllıergenzengin müslümanlara vacip bir ibadettir. 

*Hz. İbrahim ve oğlu Hz.  İsmail’den gelen bir ibadettir. 

*Kurban keserken “Bismillahi Allahu ekber” denir. 

*Teşrik Tekbiri: Kurban Bayramı'nın arefesinde namazından başlayarak 

bayramın 4. günü ikindi namazına kadar farz namazlardan sonra toplam 

23 defa"Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü 

ekber ve lillâhi'l-hamd' cümlesini söylemeye 'teşrik tekbiri' deniyor. 

 

Kurbanlık Kaç Kişi Paylaşabilir? Özelliği 

Koyun-Keçi 1 1 yaşını doldurmalı 

Dana-Sığır-Manda 1-7 2 yaşını doldurmalı 

Deve 1-7 5 yaşını doldurmalı 

 

 

 

*Kader: Allah’ın her şeyi belli bir ölçü, düzen içerisinde programlaması. 
*Kaza: Zamanı geldiğinde olayların bu programa uygun gerçekleşmesi 
*Tevekkül: Allah’a güvenmek. Bir işte başarıya ulaşmak için elden geleni 
yapıp sonra Allah’a güvenmek. Sınava çalışıp başarı için Allah’a dua 
etmek, Ondan yardım istemek gibi. 
*Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır:  Ayetler“Biz her şeyi bir 
ölçüye (bir düzene, plana) göre yarattık.”  “Güneş ve ay bir hesaba göre 
(hareket etmekte)dir…” “Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan odur. 
Her biri bir yörüngede hareket etmektedir.”  
*Küllî İrade: Allah’ın iradesine küllî (sınırsız) irade denir. 
*Cüzî İrade: İnsanın iradesine cüzî (sınırlı) irade 
*İnsan, irade sahibi ve özgür bir varlık olduğu için karşılaştığı 
olumsuzlukları kadere yüklememelidir. İnsan, akıllı, irade sahibi ve özgür 
bir varlık olduğu için hayatına yön verebilir. 
 

*Zekât: “artma, çoğalma, arınma 
ve bereket” demektir    
  
* Akıllı, ergenliğe girmiş, zengin 
Müslüma farzdır. 

 

*Temel İhtiyaç (aslî):    
Oturulan ev, bindiği araba vb. 

 
*Nisap: Temel ihtiyaçların 
dışında en az 80-85 gr. altın veya 
ona eş değer mal ya da paraya 
sahip olmak 
 
*Zekât için malın üzerinden bir 
yıl geçmesi gerekir 

NELERDEN MİKTAR 

Altın - Gümüş 
Para 

Kiradaki ev 
Hisse senedi 

 
 

1/40 

(%2,5) Koyun 
      Keçi 

Sığır Dana 
Manda 

 

1/30 
 

Deve 
5 deveye 
1 koyun 

veya 
1 keçi 

 
Toprak ürünü 
(arpa, buğday, 

mısır…) 

 

1/10 

KİMLERE 
VERİLİR 

ZEKÂT 
VEREMEZ 

ZEKÂT  
VEREBİLİR  

Yoksullara/Fakirlere 
Düşkünlere 
Borçlulara 
Yolda Kalmışlara 

Dede ve Ninesine 
Anne ve Babasına 
Eşine 
Çocuklarına 
Torunlarına 

Kardeşine, 
Kayınvalidesine 
Amcasına-Halasına 
Dayısına-Teyzesine 
… 

*Sadaka: Allah rızası için yapılan 
maddi manevi her türlü yardım.  
Hz. Muhammed:“Tebessüm etmek 
sadakadır” buyurmuştur. 
*Sadaka-ı Cariye: Cami, okul, çeşme 
gibi kullanıldıkça öldükten sonra bile 
kişiye sürekli sevap kazandıran 
“kesintisiz sadaka”. 
*Fıtır Sadakası(Fitre):Ramazanda 
bayramdan önce ailedeki her birey 
için verilen sadaka. Bu sadaka vaciptir 
(yerine getirilmesi gerekir) 

 

ZEKÂT FARKI SADAKA 

Farz Sünnet 

Maddî Maddî-
Manevî 

Yılda bir 
kere 

Zaman şartı 
yok 

Zenginlik 
şartı var 

Herkes 
verebilir 

ZEKAT -  SADAKA 

Hazırlayan:    Memduh ÇELMELİ         http://www.bagarasiyenikoy.com/dindersi/index.html 

HAC - UMRE KURBAN 

KAZA - KADER 

http://www.bagarasiyenikoy.com/dindersi/index.html

