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ZEKAT VE SADAKA KONU ÖZETİ

1- İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi açıklayınız.
İslam dininde zenginler İçin zekat farz, fitre vacip kılınmıştır. Bollukta ve darlıkta yardımlaşma teşvik edilmiştir.
Kur’an’da yaklaşık 70 yerde İnfak kelimesi geçmektedir.

2- Zekat ve sadaka ibadetiyle ilgili ayet ve hadislere örnekler veriniz.
“Onların mallarından sadaka (zekât) al; bununla onları (günahlardan) temizlersin, onları arıtıp yüceltirsin...”
Tevbe/103
“Namazı kılın, zekatı hakkıyla verin, rüku edenlerle beraber rüku edin” Bakara /43
“Yarım hurma ile de olsa ateşten korunun. Bunu da bulamazsanız, gönül alıcı güzel sözler söyleyin.” (Buhârî)

3- Zekat nedir?
Zekat; temizlik, arınmak, bereket, artmak, çoğalmak, iyi ve düzgün olmak anlamlarına
gelir, Terim olarak zekat; Şartlarını taşıyan bir Müslümanın, malının belirli bir miktarını, üzerinden bir
yıl geçtikten sonra Kur’an’da belirtilen yerlere Allah rızası için vermesidir.
4- Kimler zekat verir?
1- Müslüman olmak,
2- Akıllı ve ergenlik çağına girmiş olmak,
3- Zengin olmak (Temel ihtiyaçlarını karşıladıktan ve borçlarını ödedikten sonra nisap miktarı mala
sahip olmak)
4- Malını dilediği gibi kullanma ve harcama imkanı bulunmak,
5- Zekat malı nâmi (artıcı olmak) ve üzerinden bir yıl geçmiş olmak.
5- Kimlere zekat verilir?
1- Fakirler: Dinen zengin olmayanlar yani nisap miktarı mala sahip olmayanlar,
2- Düşkünler: Hiçbir geliri olmayan ihtiyaç sahipleri veya çalışmaya güç yetiremeyenler,
3- Borçlular: Borcunu ödeyecek parası olmayıp, ödemekte sıkıntı çeken borçlular,
4- Yolda Kalmışlar: Kendi yaşadığı yerden uzakta kalan ve parasız duruma düşen yolcular,
5- Allah yolunda olanlar: Allah yolunda savaşanlar, Allah rızası için ilim tahsil edenler.
6- Zekat malları ve nisap miktarları nelerdir?
Altın; 80,18, 1/40 , gümüş; 560, 2, 1/40 , Para, tahvil, senet, ticaret malı; altının nisabı kadar, 1/40, Büyükbaş
hayvan;30, küçükbaş hayvan;40, deve;5, Tarım ürünleri; Bir ton 1/20, 1/10,
Madenler; nisap aranmaz, 1/5 Toprak ürünlerinin zekatına öşür denir.

7- Hangi mallardan zekat verilmez?
Eve, ev eşyasına, arabaya, mesleği yaparken kullanılan alet ,makine ve tezgâhlara, zekat düşmez.

8- Kimlere zekat verilmez?
Anneye, babaya, büyükanneye, büyükbabaya, çocuklarına, torunlara, eşe, zenginlere, Müslüman olmayanlara
verilmez. Kişi bakmakla yükümlü olduğu kimselere zekat veremez.

9- Sadaka nedir?
Bir Müslümanın Allah rızası için yaptığı maddi ve manevi yardımlara sadaka denir. Sadaka vermek
sünnettir. Sadaka yalnızca maddi yardımlarla sınırlı değildir. Gözleri görmeyen birisini caddede
karşıdan karşıya geçirmek, tebessüm etmek de sadakadır.
10- Zekat ve sadaka arasındaki farklar nelerdir?
ZEKAT
Farzdır
Yılda bir kez verilir
Belirli bir miktarı vardır
Sadece zenginler verir.
Sadece maddi yardımları kapsar

SADAKA
Sünnettir
İstenildiği kadar verilebilir.
Belirli bir miktarı yoktur.
Zenginlik şartı yoktur.
Maddi ve manevi yardımları kapsar

11- Fitre hakkında bilgi veriniz.
Ramazan ayına mahsus olan sadakaya fıtır sadakası veya fitre denir. Fitre vermek zengin olan Müslümanlara
vaciptir. Fıtır Sadakası ramazan ayında, En geç bayram Namazından önce verilmelidir. Ailedeki her birey için
Verilir. Miktarı, bir kişinin Bir günlük yiyecek miktarı Veya bunun karşılığı Verilen paradır. Fitre zekat Verilmesi
gereken Yerlere verilir.

12- Sadaka-i cariye hakkında bilgi veriniz.
Allah rızası için yol, köprü, çeşme, okul, cami gibi insanların sürekli faydalanacağı Eserler yaptırmaya sadaka-i
Cariye (sürekli sadaka) denir. Peygamber efendimiz sadaka-i Cariye bırakanların, o eser Kullanıldığı sürece
amel defterinin kapanmayacağını haber vermiştir. Vakfedilen mallar, İnsanlığın faydası için müminler
tarafından yapılan bilimsel keşif ve buluşlar, yazılan kitaplar da sadaka-i cariye olarak kabul edilebilir
Müslümanların sahip olduğu bir mülkün satışını durdurup, Allah rızası için insanların hizmetine
sunmasına vakfetme, bu amaçla kurulan yardım kurumlarına vakıf denir.
13- Zekat ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir?
Bireysel Faydaları: 1- insanın paylaşma ve yardımlaşma duygusunu geliştirir, cimriliği yok eder. 2- Allah’a karşı
malın bir şükrü olup, malı ve mal sahibini manevi kirlerden temizler, 3- sorumluluk duygusu kazandırır.
4- Mala bereket kazandırarak çoğalmasını temin eder, 5 - Allah’ın rızasını kazanmaya sebep olur. Sevap kazandırır

Toplumsal Faydaları: 1- Toplumun manevi değerlerini güçlendirir. 2- Zekât, sınıf kavgalarını yok eder.
Fakirlerin, zenginlere karşı körüklenen kıskançlık duygularını yok eder. Toplumdaki fertlerin karşılıklı sevgi,
saygı ile bağlanmasını sağlar.3- Toplumsal kurumlarımızı, adet ve geleneklerimizi de etkileyerek infak
kültürünün gelişmesine katkı sağlar.4- Sosyal güvenlik ve sosyal sigortadır. Toplumda gelir adaletsizliğini
ortadan kaldırır. 5- Yatırıma zemin hazırlar, kalkınmanın çok önemli bir itici gücü olur. Zekat alan kişi aldığı
zekatla alışveriş yaparak ihtiyaçlarını giderir. Bu durum ekonominin canlanmasını sağlar.
İnfak Kültürü: Toplumda paylaşma, yardımlaşma, dayanışma bilincinin gelişip bu amaçla yardım
kurumları dernekler ve vakıflar kurulup daha çok sayıda ihtiyaç sahibine ulaştırılması. Bu yardımlaşma
bilincinin sonraki nesillere aktarılmasıdır.

14- Hz. Şuayb'in hayatını ana hatlarıyla anlatınız
1- Hz. Şuayb Medyen ve Eyke halkalarına peygamber olarak gönderilmiştir. Onları tevhit inancına
davet etmiştir. Konuşmasındaki tatlılık ve güzel uslubundan dolayı Hatibul Enbiya (peygamberlerin
hatibi) ünvanı verilmiştir.
2- Medyen ve Eyke halkı şu kötü davranışları yapıyordu;
a) Putlara tapıyorlardı,
b) Ölçü ve tartıda hile yapıyorlardı,
c) Yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlardı,
d) Allah’a inananları dinlerinden dönmesi için tehdit ediyorlardı,
e) Hz. Şuayb ve ona inanları oradan sürmekle tehdit ediyorlardı.
3- Hz. Şuayb onlara: “Allah aranızda hükmedinceye kadar bekleyin” dedi
4- Yüce Allah onları önce şiddetli bir ses ardından gelen şiddetli bir deprem ile helak etti. Eyke halkı da gölge
gününün azabı ile yok edildiler. Altına toplandıkları buluttan ateş ve kıvılcım yağdırılarak helak edildiler.
15- Maun suresi hakkında bilgi veriniz?
Bu sure; Mekke döneminde inmiştir. Yedi ayetten oluşur. Maun kelimesi yardım anlamına gelir.
Kur’an-ı Kerim’in yüz yedinci suresidir. Surede, biri Allah’ı inkar eden, yetimi itip kakan, yoksulu
doyurmaya teşvik etmediği gibi yapılan yardımlara da engel olan, diğeri ibadetlerini bilinçsiz ve
gösteriş için yapan riyakâr olmak üzere iki tip insan tasvir edilmektedir.
Bunlardan hareketle müminler uyarılmaktadır
16- Maun suresini okuyup, anlamını söyleyiniz.
Bismillâhirrahmânirrahîm
1. Eraeytellezî yukezzibu biddîn.
2. Fezâlikellezî, yedu’ul yetîm.
3. Velâ yehuddu alâ daâmil-miskîn.
4. Feveylun lil-musallîn.
5. Ellezîne hum an salâtihim sâhûn.
6. Ellezîne hum yurâûne
7. Ve yemneûnel-mâûn

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
1. Dini yalanlayanı gördün mü?
2. İşte o, yetimi itip kakar;
3. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez;
4. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,
5. Onlar namazlarını ciddiye almazlar.
6. Onlar gösteriş yapanlardır,
7. Ufacık yardıma dahi engel olurlar

