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Zekât; 

 “Zekât” kelime olarak “bereket, temizlik, üreme, çoğalma, artma, övme” gibi 

anlamlara gelir. Zekât mallarından tayin edilen miktarın yıllık olarak çıkarılması ve zekât toplamaya 

yetkili kurumlara ve ihtiyaç sahiplerine verilmesi,  akıl baliğ, olgunluk hâlini idrak etmiş, Müslüman ve 

hür, temel ihtiyaçlarından ve borçlarından fazla olarak, üzerinden bir yıl geçmiş zekât mallarından 

nisap miktarı mala sahip olan her erkek ve kadın üzerine farzdır. Rabbiz Allah cc Şöyle buyurur: 

 
 

ََلَة َوآُتوا الزََّكاَة َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َلَعلَُّكْم ُتْرَحُمونَ   َوَأِقيُموا الصَّ
‘‘ Namazı kılın; zekâtı verin; Peygamber'e itaat edin ki merhamet göresiniz.‘‘ 1 

 
 ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهِ ُرُهْم َوُتَزكِ يِهم

“Mü’minlerin mallarından zekât al ki onları temizleyip mallarını çoğaltasın.” 2  
 

 َوآُتوْا َحقَُّه َيْوَم َحَصاِدهِ 
“Hasat günü ürünün hakkını ödeyin.” 

3
  

 

Zekâtın farz bir ibadet olduğu hususunda asırlarca bütün müçtehit ulema fikir birliği ‘‘İcma‘‘ içerisinde 

olmuştur. 

Şu hadîs-i şerifler de zekâtın farz oluşunun delillerindendir: 

“İslâm beş temel üzerine kurulmuştur. Bunlardan biri de zekât vermektir.” 4 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Muâz b. Cebel (r.a.)’ı Yemen’e vali olarak gönderirken kendisine şu 

sözleri söylemişti: 

“Onlara bildir ki, Allah Teâlâ kendilerine zekâtı farz kılmıştır. Zekâtı oranın zenginlerinden 

al, fakirlerine ver.” 5 

 

Zekâtın Amacı: 

Zekât, sadece bir yoksulu sevindirmek amacıyla verilen, isteğe bağlı bir mali fedakârlık değildir; 

aksine, Allah’a karşı bir borç, bir görev, ifası zorunlu mali bir ibadettir.  

 

Buna bağlı olarak şunu da göz ardı etmemek gerekir: Dinimiz zekât, fitre ve infak gibi konuları 

gündeme getirirken yoksulluk ve yoksulları; yetim ve kimsesizleri ön plana çekerek dikkatlerimizi 

onların üzerine teksif etse de, elbette bunlar son derece önemli ve göz ardı edilmesi hiçbir zaman 

mümkün olmayan konulardır  bunların ötesinde imani ve ahlaki sorunların da büyük olduğu bir 

gerçektir.  

                                                           
1
 Nur Süresi 56 

2
 Tevbe Süresi 103 

3
 En´am  Süresi 141 

4
 Buhârî, İman, 1, 2; Müslim, İman, 19-22; Tirmizî, İman, 3; Nesâî, İman, 3 

5
 Buhârî, Zekât, 1; Ebû Dâvûd, Zekât, 5; Nesâî, Zekât, 46; İbn Mâce, Zekât, 1 
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Avrupa’da yaşayan Müslümanlar olarak, diğergamlık duygularımızı hep canlı tutmak ve neslimizi 

geleceğe hazırlamak zorundayız. İnsanımızın, imanı sağlam, bilgi donanımı iyi ve İslam ahlakı ile 

harmanlanmış bir halde Avrupa’da yaşamaya devam etmesi gerekir. Bu ümmetin yaşaması için 

verilecek mücadelenin ehemmiyetinin ve öneminin de ne denli büyük olduğu şüphesizdir. 

 

Zekâtın Toplanma Usulü ve Dağıtılması 

 

َن اّللِه َواّللهُ  ِبيِل َفِريَضًة مِه َقاِب َواْلَغاِرِميَن َوِفي َسِبيِل اّللِه َواْبِن السَّ َدَقاُت ِلْلُفَقَراء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَلْيَها َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم َوِفي الرِه ِإنََّما الصَّ
 َعِليٌم َحِكيمٌ 

Sadakalar (zekâtlar) Allah'tan bir farz olarak ancak, yoksullara, düşkünlere, (zekât toplayan) 
memurlara, gönülleri (İslâm'a) ısındırılacak olanlara, (hürriyetlerini satın almaya çalışan) kölelere, 
borçlulara, Allah yolunda olana, yolda kalana mahsustur. Allah pek iyi bilendir,hikmet sahibidir.6 
 

Kur’ân-ı Kerîm’de zikri geçen sekiz sınıfa zekâtın dağıtımını mal sahiplerinin kendisi mi yapar; yoksa 

bir kurum mu aracılık eder konusu önemlidir. Ayet ve hadisleri, imamların ictihatlarını incelediğimizde 

bu görevi bir otoritenin yaptığını ve yapabileceğini şeksiz ve şüphesis bir şekilde görmekteyiz. 

Bu bağlamda, Tevbe suresinin 103 ayeti gayet açıktır. Bu âyet-i kerimede Allah şöyle buyurmaktadır: 

 “Onların mallarından sadaka (zekât) al; bununla onları (günahlardan) temizlersin, onları arıtıp 

yüceltirsin. Ve onlar için dua et. Çünkü senin duan onlar için sükûnettir (onları yatıştırır). Allah 

işitendir, bilendir.” 7  Ayette zekâtın toplanması konusu bizzat Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den talep 

edilmiştir. Efendimiz (s.a.v.), zekâtın alınmasını, dağıtılmasını ve verilmesini emreden ve açıklayan 

ayete uygun olarak, Muâz b. Cebel (r.a.)’ı Yemen’e gönderirken: 

“Ey Muâz, zenginlerine, mallarından alınıp fakirlerine dağıtılmak üzere zekât ibadetinin farz kılındığını 

söyle. Bunu da kabul ederlerse, onların mallarının zekâtını alırken, içinden en iyilerini alma, en 

kötülerini de alma, orta olanından al.. ”8 şeklinde tembih etmiştir. 

 

 

Son olarak bu konuda Ebû Hanîfe’nin şu ifadelerini de kaydetmemiz uygun olur. “Sadakaların 

(zekâtların) dağıtımında, yetki veliyyü’l emrin (Müslüman idarenin)’dir. Bazı sınıfları diğerine tercihte 

bir sakınca yoktur. İhtiyaçtan dolayı sadece bir sınıfa da harcanabilir.” Bütün bunlardan anladığımız 

husus şudur ki, zekâtın toplanması devlet veya Müslümanların oluşturduğu temsil kurumudur, 

teşkilatlardır. Bu kurumlar da zekâtın harcanması gereken yerleri ihtiyaca binaen tespit eder ve 

oralara sarf ederler. 

Bu delillerden anlaşılacağı gibi Müslüman fertlerin kendileri, zekâtlarında tasarruf hakkına kısmen 

sahip olsalar bile aslolanın, ancak bir organizasyon ve müesseseleşme ile eda edileceği, birinin alması 

diğerinin vermesi ve alan merciinin Allah’ın emrettiği yerlere dağıtması ile gerçekleşecektir. Bunda 

icma (fikir birliği) söz konusudur. 

 

Günümüzde Zekât Nasıl Toplanmalıdır? 

                                                           
6
 Tevbe suresi 60 

7
 Tevbe suresi 103 

8
 Şeybânî, Kitâbu’l-hucce alâ ehli’l Medine, c. 1, s. 495 
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Açıklandığı üzere zekâtın toplama ve dağıtımındaki asıl fonksiyonda boşluk oluşturmamak için 

Müslümanlar, zekâtlarını bir organizasyon çerçevesinde ödeme gayreti içine girmeli; mutlaka çağdaş 

zekât kurumlarını kurmalıdırlar. 

 

Zekât, İslam’ın diğer sosyal güvenlik emirlerinin bir motoru niteliğindedir. Dolayısı ile zekâttan 

beklenen fonksiyonların elde edilebilmesi için, onun kurumlaştırılması ve eksiksiz bir organizasyona 

tabi tutulması gerekir. Zira bu mali ibadet, işlevini ancak o zaman tam olarak yerine getirebilir 

 

Bazı  İslam âlimleri bu konuya ısrarla değinmektedirler. Hatta İslam dünyasının çöküşünü, ezilmişliğini 

sırf bu ibadetin terkine bağlayanlar da vardır.  

 

Zekât, Allah’ın isminin yüceltilmesi içindir. Onun için de Kur’an’ın ruhuna uygun olarak zekât verilmesi 

gerekir. Zekât ve fitre yalnızca fakirlerin hakkı olmayıp, zekâta hak kazanan başka gruplar da vardır. 

Onun için de ihtiyaca binaen adaletli bir dağıtımın yapılması gerekir. 

 

Dolayısı aracılığımızla toplanan zekâtlar; 

1. Özellikle Avrupa ülkelerinde öğrenim gören ihtiyaç sahibi yüksekokul talebelerine 

                    ve diğer öğrencilere, 

              2. Avrupa’da çocuklarımızın dinî ve kültürel eğitimlerine; 

              3. Eğitime destek olarak yapılan hizmet çalışmalarına; 

              4. Hiçbir geliri olmayan fakir, dul ve yetimlerle yolda kalmışlara; 

              5. Maddi imkânsızlık sebebiyle tedavi olamayan yoksul hastalara; 

              6. ihtiyaç sahibi okul, vakıf ve hastahanelere; deprem ve sel gibi, tabii afetlerden 

                  dolayı mağdur kalanlara; 

              7. İslam’a ve Müslümanlara hizmet eden ihtiyaç sahiplerine; 

              8. Çeşitli sebeblerle mazlum ve mağdur bırakılanlara ve muhacirlere; 

              9. Müslüman varlığının sürdürülmesi için, lüzumlu tüm kurumların giderlerine ve 

                 de bütün hayır gruplarının hepsine ihtiyaca binaen harcanır.  

 

Sağ elin verdiğinin sol elinin bilmemesi 

Kuruma verilen zekâtlar sağ elin sol elini bilmeyecek şekilde olmasının en güzel örneklerinden biridir. 

Peygamberimiz (s.a.v), hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde, Allah´ın özel misafirlerini sayarken, 

sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar gizli verenleri de saymıştır. Çünkü birbirlerini tanıyan 

çevrelerin ve akrabaların birbirlerine verdikleri zekâtlar karşılığında incitme ve başa kakma olaylarda 

çokça rastlanmaktadır. Bu da sadaka ve zekâtın sevabını yok eder, Allah Teâlâ bakara suresinin 262 

ayetinde ‘’Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmaya 

kimseler var ya, onların Allah katında has mükâfatları vardır. Onlar için korku yoktur, üzüntü de 

çekmeyeceklerdir.’’ buyurmuştur.  

 

Zekâtı verilmeyen mal! 

Zekâtı verilmeyen mal, dünyada yokluğa, ahirette ise azaba sebeptir. Peygamberimiz (s.a.v)`in yanına 

bir anne kızıyla birlikte geldi. Kızın kolunda altından iki kalın bilezik vardı. Resulullah (s.a.v) kadına; 

‘’Bunların zekâtını verdin mi?’’ diye sordu. Kadın ‘’Hayır.’’ diye cevabladı. Rahmet Peygamberi; 

‘’Kıyamet günü Allah`ın, onları sana ateşten iki bilezik yapması hoşuna gider mi?’’ diye sordu. Bunun 
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üzerine kadın, bilezikleri çıkarıp derhal Resullah`ın önüne bıraktı ve, ‘’Bunlar Allah ve resulüne aittir.’’ 

dedi.9   

لٰوَة َواٰتُوا الزَّكٰوَة َواْرَكُعوا َمَع الرَّاِكٖعينَ   َواَٖقيُموا الصَّ
Namazı tam kılın, zekâtı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber rükû edin.10 

 

Rahmet Peygamberi, ‘’Allah (c.c)´nun, iman ve namazı, ancak zekâtla kabul ettiğini‘‘11 haber vermiştir. 

Kuran-ı Kerimin pek çok ayetinde namaz ve zekâtın birlikte zikredilmesi bunun sağlaması 

niteliğindedir. Müslümanın, namazla rabbiyle bağ kurması istenirken, zekâtla da, insanlara ulaşılması 

hedeflenmiştir. 

İslam beş temel esas üzerine bina edilmiştir. Bunlardan biri de zekâttır. Zekât olmaksızın, İslam 

binasının sağlam temellere dayandırılamayacağı bir gerçektir.  

 

Zekâtı terk etmenin ahirette getireceği cezalara Kur’an-ı Kerîm’de ise şu ayetlerde işaret 

olunmaktadır: 

“Allah’ın, kereminden kendilerine verdiklerini (infakta) cimrilik gösterenler, sanmasınlar 

ki o, kendileri için hayırlıdır; tersine bu onlar için pek fenadır. Cimrilik ettikleri 

şey de kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. 

Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.” 12 

 

“Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o, yetimi itip kakar; yoksulu doyurmaya teşvik 

etmez; Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. 

Onlar gösteriş yapanlardır ve hayra mani olurlar.”13  

 

IGMG Sosyal hizmetler başkanlığı Zekât/Fitre çalışması ve Potansiyelin Kullanılması 

 

IGMG Sosyal Hizmetler Başkanlığı takibinde organize edilen Zekât kampanyasının daha geniş bir 

kesime tanıtılması, hizmetlere daha çok destek sağlanması ve yelpazenin daha da büyümesi ve her 

kitleye ulaşması acısından tüm kardeşlerimizin desteklerine ihtiyacı vardır. Zekat/Fitre bağlamında 

faaliyetlerimizin çeşitleri kısaca şu şekilde:  

 

1. Zekât/Fitre Bilgilendirme Standı; Her yıl Ramazan ayında gerçekleşen Sosyal Hizmetler 

faaliyetlerinin ve bilgilendirmenin sadece şubelerimiz de değil toplumun tamamına ulaşıp 

faaliyetlerimizi birebir anlatarak İnsanları yaklaşan Ramazan ayında yardıma teşvik edip hayra 

vesile olmaktır.  

 

2. Akraba, Komşu ve Arkadaş çalışması (AKA);  Öncelikle tebliğ niyetiyle gençlerin Zekât ve 

Fitre ibadetine teşvik amaçlı bir çalışmadır. Şubelerimiz bu kutsal ibadeti (Zekât ve Fitre) 

akrabalarımıza, komşu ve arkadaşlarımıza yaymayı esas alarak AKA-Projesi´ni 

gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca bu proje hayırda yarışmayı tatlı bir rekabete 

dönüştürecektir. Bu projenin ana hedefi yüksek sayıda akraba, komşu ve arkadaşlara 

                                                           
9 (Prof. Dr. Ibrahim Canan, Kütüb-i sitte, c.7, s.322) 
10

  Bakara suresi 43 
11

 (Prof. Dr. Ibrahim Canan, Kütüb-i sitte, c.7, s.323) 
12

 Ali İmran suresi 117 
13

 Maun suresi 1-7 
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ulaşmak, onlara Zekât ve Fitre zarfı vermek ve verilen zarfları geri toplamak olacaktır. Bu 

yarışmaya Şubelerimizdeki tüm mensuplarımız katılmalıdır. 

 

3. Esnaf ve İş Adamları çalışması; İslam dünyasının ve beşeriyetin yaşamış olduğu bu sıkıntılı 

günlerde de bu kitlenin de kampanyalara katılımlara teşvik edilmesi amacı ile her 

cemiyetimizin 20 işvereni ziyaret etmesi planlanmaktadır. Esnaflarla uzun bir bağ ve ünsiyetin 

oluşturulması ve sıkıntılarının da dinlenip paylaşılması da Sosyal hizmetlerin amacını 

oluşturmaktadır. İslam medeniyetinin yayılmasında zengin Müslümanların katkılarının çok 

büyük olduğunu ilk zengin Müslümanların mağdur ve kimsesizleri himaye ettiklerini 

unutmamak gerekir.  

 

4. Sosyal Medya çalışması; Son on senede internet dünyasında yeni bir trend hızlı yayılmış olup 

henüz hız kesmeyen sosyal medyadır. Kampanya paylaşımının artması ve yelpazenin 

genişlemesi, kampanyanın verimliliğini artması, internettin en fazla kullanıcısı olan gençlerin 

kazanılması ayrıca sosyal medya aracılığı ile dernek ve şubelerimizi tanımayan kitlelere 

ulaşılmasının sağlanması, verme kültürünün tekrar yaygınlaştırılıp bilhassa gençlere 

aşılanması bu çalışmalardaki başlıca hedeflerdendir. Hedeflerimizin gerçekleşmesi için tüm 

teşkilat mensuplarımız haber ve faaliyetlerimizi de sosyal medyada paylaşmalıdır. 

 

5. Zarf dağıtımı ve Posta Kutusu çalışması; Verimlilik noktasında en önemli alandır. 

Cemiyetimizde hiçbir zarf israf edilmemeli, çevreye dağıtılmalı, dağıtılan zarfların toplamasıda 

takip edilmelidir. Posta kutusu çalışması ise Müslümanların yoğun yaşadığı mahallelerdeki 

posta kutularına zarf-broşür dağıtılmasını da başlıca gençlik teşkilatlarımız ve tüm 

kardeşlerimizim iştiraki ile koordine edilmelidir. Bu çalışma ile hem gençlerimizin beşeri 

münasebetleri gelişecek hem de rahmet ayında hayra vesile olmanın hazzını yaşayacaklardır.  

 

6. Kadir gecesi ve Ramazan Özel Programları; Kadir Gecesi, Müslümanlar için çok hayırlı ve 

mübarek sayılan bir gecedir. İbadetlerin bin aydan daha hayırlı olduğu kuranda 

müjdelenmektedir. Bu gecede mağdur ve mazlumlar için günün manevi önemine binaen 

programlar düzenlenecektir. Tüm idarecilerimiz ve imamlarımız günün kıymetine binaen 

haftalar öncesinden cemaatin katılımının sağlanması için teşvik etmelidir. Cemiyet üyelerimiz 

kendisine minimum bir aileyi kadir gecesine getirmekle hedef almalı ve ulaşamadıklarını 

telefonla aramalıdır. İmamlarımızın kadir gecesi günü gündemini görsel olacakta 

hazırlayacaktır. Kuran tilaveti ve ilahiler okunacak, sergi ve hayır çarşısı kurulacaktır. 

 

kampanyaların hedeflerine ulaşabilmesi ve çalışmalarına daha fazla insanı dâhil edebilmesi için tüm 

kardeşlerimizin katkılarına ve gayretlerine ihtiyacı vardır.  

 

Rabbimiz cümlemizi verdikçe çoğalan ibadetimiz olan zekâtımızı, hakkıyla yapıp yerine getiren 

kullarından eylesin. 

  

Alınacak dersler: 

 

1. Zekâtın sırf acıma duygusu ile yapılan bir yardım olmadığını, yaratıcımız Allaha bir borç 

olduğunu ve yoksullun bir payı olduğunu, verenlerin büyük bir ödüle layık olacağını ve bunun 
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da ailesinde bereket ve huzuruna yansıyacağını, cimrilik edenlerin yüz çevirenlerden 

olacaklarını cenabı hak ayetlerinde bildirmiştir. 

2. Dünyadaki mağdur ve mazlumlara destek sağlandığı gibi, azınlık olarak yaşamakta olduğumuz 

bu coğrafyalarda nesillerimizin imani ve eğitim zafiyeti çığlıklarına da kulak vererek 

tercihlerinin kurumlarımızdan yana yapılmasının sağlanması gereklidir. 

3. Zekâtı terketmenin veya hakkı ile vermemenin ahirette getireceği cezanın ağır olacağını 

bildirmiştir. 

4. İdarecilerimiz ve hocalarımızın bu mübarek ayda zekât ve fitre çalışmalarını sohbetlerinde 

canlı tutmaları sağlamaları ve bu meseleyi hak ettiği gibi tüm potansiyellerimiz kullanılmak 

sureti ile sahip çıkılması gerekir.  

 

 

5. Özellikle gençlerimizin verme kültüründeki zafiyetinin önüne geçilip, gençlerimiz ve diğer kitle 

ve kesimlerin teşvik edilmesi muhakkak sağlanmalıdır. 

 

Not: Bu Hafta;  

1. Tevbe Süresinin 60. Ayetini tefsirden okuyarak aile ve kardeşlerimizle paylaşınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 


