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FIKIH KÖŞESİ YAZILARI (89) 

Yardımlar ve Bağışlar - Sorular ve Cevaplar 
 

Soru:  

Kumanya için toplanan yardımlar sadedinde yapılacak meblağlar zekata 

sayılabilir mi? 

Cevap:   

Kumanya yardımlarının zekattan sayılması caiz olmaz. Çünkü her ibadette 

olduğu gibi zekat ibadetinin edasında da dikkat edilmesi lazım olan hususlar vardır. 

Bunların başında zekatın sarf edilmesi gerekli olan yerlere zekatın sarf edilmesi konusudur. 

Zekatın verileceği veya dağıtılacağı yerlerin belirlenmesi bizzat Kur’an’la sabit olmuştur. 

Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: “Sadakalar (zekatlar) Allah'tan bir farz olarak ancak, yoksullara, 

düşkünlere, (zekat toplayan) memurlara, gönülleri (İslam'a) ısındırılacak olanlara, (hürriyetlerini 

satın almaya çalışan) kölelere, borçlulara, Allah yolunda çalışıp cihad edenlere, yolcuya 

mahsustur. Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir.”1 Buna göre zekat fıkhî şartları dahilinde, 

yoksullara, düşkünlere, (zekat toplayan) memurlara, gönülleri İslam’a ısındırılacaklara, 

(hürriyetlerini satın almaya çalışan) kölelere, borçlulara, Allah yolunda çalışıp cihad edenlere 

ve yolculara verilir.  

Tarihi süreç ve şartların değişmesi sebebiyle zekâtın verilmesi mümkün olan bu 

sekiz kısımdan bazıları bu gün toplumlarda mevcut değildir. Örneğin hürriyete 

kavuşturulacak kölelerin çağımızda bulunmayışı gibi.  

Zekatın dağıtılacağı yerleri izah eden bu ayetin metninde var olan bazı gramer 

ve edebi kurallar nedeniyle İslam alimleri zekatın elden çıkarıldığında gözetilmesi 

gereken bazı hususları da gerekli görmüşlerdir. Bunların en önemlisi zekat olarak verilecek 

meblağın zekat alanın mülküne tam manasıyla geçmiş olması anlamında “temlik” şartıdır. 

                                                   
1 Tevbe, 9:60 
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Zaten zekat tarif edilirken de buna vurgu yapılarak “nisap şartlarını taşıyan bir malı, zekatı 

kabul edecek sarf yerine tam bir mülkiyetle teslim etmektir”2 şeklinde tarif edilmiştir.  

Buna göre “temlik” zekatın eda şartlarından biridir ve ödenen zekatın yerine 

getirilmiş olması için bizzat zekat olarak zekat verilecek yere verilmesi gerekir. 

Bağışlanma veya ziyafet verme gibi yöntemlerle sarf edilen malın zekata sayılması caiz 

olmaz.3 Cenab-ı Hak bir çok ayette “  Zekatı veriniz”4 buyuruyor. İslam alimleri“ ”وَآتُوا الزَّكَاةَ

“  demişlerdir.5 Dolayısıyla bir insan zekatla gıda maddesi (İta, temliktir) ”وَالْإيتَاءُ هُوَ التَّمْلِيكُ

satın alsa, ihtiyaç sahibine bizzat yiyecek ve içeceği teslim etmeden sabah akşam yoksullara 

ziyafet çekse temlik şartı bulunmadığı için yapılan ikram ziyafet olur; zekat farziyyeti eda 

edilmiş olmaz.6  

 Devlet veya sivil yardım kuruluşları ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yardım 

topluyorlar. Kumanya kampanyaları tertip ediyorlar. Yapılan bu yardım faaliyetlerine 

insanlar katkıda bulunuyorlar. Yardım yapan insanlar bazen bu yardımların içine nafile 

ibadetlerinin yanında farz veya vacip olan zekat, fitre ve kefaretlerini de katıyorlar. Bunu 

yaparken de bir çoğu zaman kendileri bildikleri halde yardımlarını teslim etmiş oldukları 

organizelere haber vermiyorlar. Bazen duyarlıklı olmayan organizeler de kendileri yapılan bu 

yardımların hangi kalemden olduğunu araştırmadan veya ayrıştırmadan toptan sarf cihetine 

gidiyorlar. Halbuki bu ibadetleri yerine getirenler de onları teslim alanlar da her biri birer 

Allah hakkı olan emanetleri gereği gibi eda etmekle mükelleftirler. Şartlarına uygun 

olmadan yerine getirilecek bir ibadet lakayt davranıldığından dolayı yerini bulmamış olur. 

Aynen “ben kıble dışında bir tarafa da döner namaz kılarım; Allah kabul etsin” diyerek namaz 

kılan kişinin kabul olmayacak namazı gibi olur. Dolayısıyla, yardım kampanyalarına zekat 

veya fitrelerini teslim edenler, verdiklerinin zekât veya fitre olduğunu belirtmeliler; teslim 

                                                   
2 Alemgiri, Fetava-i Hindiyye, 1/170 Bulak Matbaası 1310 H.  

3 Prof. Dr. Vehbe Zuhayli, El-Fıkhu’l İslami ve Edilletuhu, 3/335 

4 Örneğin: Bakara, 2:43; Nur, 24:56; Tevbe, 9:11 

5 Kasani, El-Bedaiu’s Senaî, 4/2 

6 Kasani, El-Bedaiu’s Senaî, 4/3 
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alanlar da mutlaka almış oldukları bu zekat ve fitre gibi ibadetleri diğer bağışlardan ayırmalı 

ve ona göre sarf etmelidirler.  

Soru:  

Camilerimizde yapılan kermes ve hayır çarşısı gibi organizelerde zaman zaman 

müslümanlar adak, bağış ve akika gibi kurbanlarını cami idaresine veriyorlar ve bu kurbanlar 

kesildikten sonra etleri cami yararına satılıyor. Yani kurban etleri satılmış oluyor. Kurban etlerinin 

satılması caiz midir?  

Cevap:  

Kurban (Udhiyye), kulu Allah’a yaklaştıran ibadet olarak bilinir. Fıkıhta tarifi şu şekilde 

yapılır: “Kurban, Allah’a yakınlık (kurbet) niyetiyle özel bir hayvanın yine özel bir zamanda 

boğazlanmasıdır.”7 Özel hayvandan maksat, ehli ve belli yaşı tamamlamış olan, koyun, keçi, 

sığır ve deve cinsi hayvanlardır. Özel zaman ise, bayramın birinci günü fecir vaktinden 

bayramın üçüncü günü akşamına kadar olan eyyam-ı nahr (kurban kesme günleri) günleridir. 

Kurban bayramı günlerinde kesilen kurbanın hükmü vaciptir. Ayrıca adamak suretiyle kişinin 

kendi nefsine vacip kıldığı kurban var ki, buna adak kurbanı deriz. Adak kurbanı ya belli bir 

zamana bağlı olarak adanır, ya da zaman belirtilmeden mutlak olarak adanır. Zamana bağlı 

olan adak, belirlenen zamanda, mutlak nezir ise, adayanın durumuna göre uygun bir 

zamanda kesilir. Akika ve şükür kurbanı gibi kurbanlar ise, sünnet ve nafile kurbanlardır; 

şartlara göre kesilir.  

Kurban kesilmek üzere belirlenen hayvanlar artık bir bakıma Allah rızası için 

vakfedilmiş hayvanlardır. Kurban niyetiyle kesilmiş olan bu hayvanlardan artık yenilmesi ve 

derisi gibi organlarından ayni olarak yararlanılmasının ötesinde bir muamele yapılmaz. 

Etinden yenir ve ikram edilebilir. Derisinden post veya su kırbası gibi alet ve edevat 

yapılabilir. Fakat kurbanın etinin veya başka azalarının alınıp satılması caiz olmaz. Hatta 

kurbanı kesen kasaba ücret olarak kurbanın herhangi bir parçası dahi verilemez. Bu alınıp 

satılamama durumu, kurbanın etinin ve herhangi bir diğer azasının  satıldıktan sonra elde 

edilen meblağın tasadduk edilmesi niyetine matuf olması bile caiz olmama hükmünü 

                                                   
7 İbn Abidin, Haşiyetü Reddi’l Muhtar, 6/315 
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değiştirmez. Zira Peygamber Efendimiz (as), “Kim kurbanının derisini satarsa onun kurbanı 

yoktur.”8 buyurmuştur. Yine Hz. Peygamber (as) Hz. Ali (ra)’ hitaben “Kurbanının sırtındaki 

örtüsünü/çuluna, yularına varıncaya kadar her şeyini tasadduk et; kasap ücreti olarak ondan 

hiçbir şey verme”9 buyurmuştur. Kurban etinden kasaba ücret vermekten nehyetmek demek, 

kurban etinden satmayı da nehyetmek demektir. Çünkü kurban etinden kasaba ücret vermek 

satım akdi anlamındadır.”10 

Durum böyle olunca camide verilecek hayri hizmetler için bile olsa camiye 

bağışlanan kurbanların kesildikten sonra etlerinin para karşılığında satılması caiz değildir.  

Allah en iyisini bilir.   

 

                                                   
8 Müstedrek ale’s Sahihayn, 8/118, H. No: 3426 (Mektebetu Şamile)  

9 İbn Abidin, Haşiyetü Reddi’l Muhtar, 6/329; Alemgiri, Fetavay-ı Hindiyye, 5/301 

10 İbn Âbidîn Tercüme ve Şerhi, 15/295 (Şamil Yayınevi)    


