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بسم اهلل الرمحن الرحيم

sevgi ve kardeşlik duyguları gelişir. Toplumda
huzur ve güven oluşur. Veren de alan da
Allah’ın rızasına erişir.
Zekât; zenginin fakire bir bağışı değil,
fakirin zenginin malında olan hakkıdır. Nitekim
Kur’an-ı
Kerim’de
bu
konuda
şöyle
buyurulmaktadır:
“Mallarında
(yardım)
isteyen ve (iffetinden dolayı isteyemeyip)
mahrum olanlar için bir hak vardır.”3
Aziz Müslümanlar!

ZEKÂT
Muhterem Mü’minler!
Sözlükte temizlemek, çoğalmak ve
bereketlenmek anlamlarını ifade eden zekât;
Kur’an’da belirtilen sınıflara sarfedilmek üzere,
dinen zengin sayılan müslümanların malından
alınan belli payı ifade eder. İslâmın beş temel
esasından birisi olan zekât ibadetini Cenab-ı
Hak imkân sahiplerine farz kılmış ve hutbemin
başında okuduğum ayet-i kerimede “Namazı
tam kılın, zekâtı hakkıyla verin, rukû
edenlerle beraber rukû edin” buyurmuştur. 1
Zekât vermenin karşılığı dünyada bolluk,
bereket ve huzurdur. Yüce Allah, faiz karışan
malın bereketini gidereceğini; zekât
ve
sadakaları ise bereketlendireceğini bildirmiştir.2
Zekâtın ahirette karşılığı ise cennettir. Bakara
Suresinin 277’nci ayet-i kerimesinde, bu farzı
yerine getirenlerin mükâfatını Yüce Allah şöyle
bildirmiştir: “Şüphesiz iman edip salih
ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve
zekâtı verenlerin mükâfatları Rableri
katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar
mahzun da olmayacaklardır.”
Aziz Kardeşlerim!
Zekât; cömertliği öğretir, cimriliği giderir
ve hayır-hasenat kapılarını açar. Malımızı
temizler. Mal ve servet düşmanlığını yok eder.
Toplum düzenine de önemli katkı sağlar. Zekât
sayesinde zenginle fakir el ele, gönül gönüle
olur. Sosyal barış güçlenir. Birlik ve beraberlik,
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Temel ihtiyaçlarının haricinde, dinen
zengin sayılabilecek miktarda, yani nisab
miktarı mala sahip olan akıllı ve ergenlik çağına
gelmiş kişi, bu malın üzerinden hicri bir yıl
geçmesi durumunda malının zekâtını vermekle
yükümlüdür.
Temel ihtiyaçlar ise, insanın hayat ve
hürriyetini korumak için muhtaç olduğu
şeylerdir. Buna göre, içinde barınılacak bir ev,
ev eşyası, araç, normal ölçülerde yiyecek ve
giyecek harcamaları, tedavi giderleri, eğitim
masrafları ve kitaplara yapılan harcamalar temel
ihtiyaç olarak değerlendirilip zekâta tabi
değildir.
Değerli Mü’minler!
Zekât, ibadet niyetiyle ve nezaket
kurallarına uyularak verilmeli, zekâtı alanların
gönülleri incitilmemelidir. Gösterişten uzak,
samimi ve can-ı gönülden zekâtı vermeye gayret
etmelidir. Zekâttan nasıl daha fazla kurtarırız
düşüncesiyle değil, zekâtı ne kadar daha fazla
verebilirim hassasiyetiyle hareket edilmelidir.
Zira gerçek anlamda bizim olan; yiyip
tükettiğimiz veya giyip eskittiğimiz değil, Allah
rızası için ahirete gönderdiğimizdir.
Hutbemi, başta okuduğum hadis-i şerif
mealiyle bitirmek istiyorum:
“Mallarınızı zekât vererek korumaya
alınız!”4
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