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 «Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah katında bulacaksınız. 
Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı görür.» (Bakara, 183 )

AYETLER

ZEKAT SADAKA: AYET-İ KERİMELER
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 "Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra 
harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır diye vermeye kalkışmayın. 
Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır." ( Bakara, 267)

 “...Siz hayır olarak ne harcarsanız Allah onun yerine yenisini verir...” (Sebe, 39)

 “Eğer sadakaları (zekât ve benzeri hayırları) açıktan verirseniz ne güzel! Eğer onu fakirlere gizlice 
verirseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu sebeple sizin günahlarınızı örter. Allah, yapmakta 
olduklarınızı bilir.” (Bakara, 271 )

 “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her başağında yüz dane olmak üzere, yedi başak veren 
danenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah (ın lütfu) geniştir. (O) bilendir.” (Bakara, 261)

 “Onların (zenginlerin) mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır.” (Zâriyât, 19)

 “Takva sahipleri (sorumluluklarının bilincinde olanlar), bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar (infak). 
Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.” Âl-i İmrân suresi, 134 

 “Öyleyse yetimi sakın üzme. İsteyeni sakın azarlama.” (Duha, 9-10)



HADİSLER

ZEKAT SADAKA:   HADİS-İ ŞERİFLER
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 «İki kimsenin arasını bulup barıştırmak, bir kimseye bineğine binmede veya eşyasını taşımasında 
yardım etmek, güzel söz söylemek sadakadır. Namaza gitmek için atılan her adım sadakadır. Yoldaki 
rahatsızlık veren şeyleri kaldırmak da bir sadakadır. »

 «Gözleri görmeyene rehberlik etmen, sağır ve dilsize anlayacakları bir şekilde anlatman, derman 
arayan dertliye yardım için koşuşturman, koluna girip güçsüze yardım etmen sadakadır. Konuşmakta 
güçlük çekenin meramını ifade edivermen bir sadakadır...»

 «Kişi öldüğü zaman, amel defteri kapanır. Ancak üç şey hariçtir: Sadaka-i cariye, insanlara yararlı bir 
ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat.»

 “Sadaka vermek malı eksiltmez...”

 “Yetimin başını okşa, yoksulu doyur.”

 “Zekât İslam’ın köprüsüdür.”

 “Kardeşini güler yüzle karşılaman da bir iyiliktir.

 «Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.»
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ZEKAT VEREMEM

NİSAP: Dinen zengin 

sayılma ölçüsü. Temel 

ihtiyaçlar (yeme-

barınma) dışında en az 

85 g altın veya ona eş 

değer mal ya da paraya 
sahip olma. *Kişi bunlara bakmak zorundadır. Diğer akrabalarına zekat verebilir.

ALTIN-PARA
1/40= %2,5

KOYUN-KEÇİ
1/40=%2,5

SIĞIR-MANDA
1/30

5 DEVEYE 
1 KOYUN 

veya 1 KEÇİ

TOPRAK ÜRÜNÜ

Masrafsız 1 /10
Masraflı  1 /20

NELERDEN  NE KADAR  ZEKAT VERİLMELİ?

ZEKAT KİMLERE VERİLMELİ?

FAKİR DÜŞKÜN
(MİSKİN)

YOLDA 
KALMIŞ

BORÇLU

 Zekatı verilen malın üzerinden 1 yıl geçmeli.
 Zekat verirken niyet etmeli.
 Gösterişten uzak verilmeli.
 Mümkünse gizlice verilmeli.

*Kur’an’da «zekat memuruna (günümüzde bu 
yok) -köleye(esir)-Kalbi İslam’a ısındırılacak 
kimseye, Allah yolunda çalışana» da zekat 
verilebileceği bildirilmiştir.

 Zekatı verilecek mal, gelir getiren cinsten olmalıdır.
 Gümüş, hisse senedi, tahvilden zekat verilmelidir.
 Kiradaki evin yıllık geliri nisap miktarı kadar ise zekat verilir.

 Zekat, Hicri 2. yılda farz kılınmıştır.
 İslam’ın 5 şartından birisidir zekat.

SÖZLÜKTE ZEKAT
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Kıskançlık, kin gibi duygular gider yerini sevgi ve saygı alır.

Cimrilik, bencillik gider yerini cömertlik, hayırseverlik alır.

Toplum yararına faydalı,  hayırlı bir iş yapılmış olur.

Zekat Vermek Neler Kazandırır?

Zekât, insanı manevi kirden temizler, zenginin malını arındırır.

Allah’ın farz olan bir emrini yerine getirmenin huzuru yaşanır.

Ekonomik dengesizlik önlenir. Ekonomik hayat canlanır. 
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Bizi DİNlemeye devam ediniz.
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