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KADER İNANCI - I

Kader ve Kaza Kavramları

Kaderin
Sözlük

Anlamları

bir şeye
gücü

yetmek

biçimlendirmek

planlamak

ölçü ile
yapmak

kıymetini
bilmek

mukayese
etmek

Allah’ın her şeye gücünün yetmesidir.

Allah’ın her şeye biçim vermesidir.

Her şeyin planlı şekilde yaratılmasıdır.

Evrenin belli bir ölçü içerisinde yaratılması 
ve düzenlenmesidir.
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Kaderin Terim Anlamı

1

2

Allah’ın (c.c.) sonsuz ilmi ve kudretiyle, evrende
olmuş ve olacak olan her şeyi takdir etmesidir. 

Yüce Allah’ın varlıkları istediği şekilde ve biçimde 
yaratması, insanların özgür iradeleriyle yapacakla-
rını Allah’ın (c.c.) önceden bilmesi ve düzenlemesidir.

NOT
Kader Kur’an’da bazen terim anlamıyla bazen sözlük 
anlamıyla kullanılmıştır.

Kaderle İlgili Ayetler

“O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, 
Güneş’i ve Ay’ı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar 
mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir (ölçüp biçmesidir).”

En’âm suresi, 96. ayet.  

Bu ayette kader, ölçü anlamında kullanılmıştır.

“Böylece onları, iki günde (iki evrede) yedi gök olarak yarattı ve 
her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve 
onu koruduk. İşte bu, mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah’ın 
takdiridir.” 

Fussilet suresi, 12. ayet.

Bu ayette kader, takdir kavramı ile Yüce Allah’ın varlıklara 
karşı karar, emir ve fiillerini ifade etmek için kullanılmıştır.
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◆  hükmetmek

◆  emretmek

◆  yaratmak

◆  gerçekleştirmek 

Kaza Kavramının 
Sözlük Anlamları
Kaza Kavramının 
Sözlük Anlamları

Kazanın terim anlamı, ezelde bilinen ve takdir edilen şeyin, 
zamanı ve yeri geldiğinde Allah (c.c.) tarafından yaratılması 
demektir.

 a Yüce Allah’ın evrene koyduğu kurallar kader, bu ku-
ralların yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesi ise ka-
zadır.

 a Yüce Allah’ın Güneş’e bir yörünge tayin etmesi ka-
der, Güneş’in bu yörüngede hareket etmesi ise ka-
zadır.

 a Yüce Allah’ın arılara bal yapma özelliği vermesi ka-
der, arıların bal üretmesi de kazadır.

 a Yüce Allah’ın Dünya’ya belli bir hızla dönme özelliği 
vermesi kader, Dünya’nın bu hızda dönmesi kazadır.

 a İnsanın konuşma özelliğinin olması kader, insanın 
konuşması kazadır. 

 a Suyun yüz derecede kaynaması kuralı kader, kayna-
ma olayının gerçekleşmesi kazadır. 

NOT

Peygamberimizin bir hadisinde geçtiğine göre Ceb-
rail (a.s) Hz. Peygambere “Bana iman hakkında 
bilgi ver.” dedi. Resulullah şöyle buyurdu: “Allah’a, 
meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve âhiret 
gününe iman etmendir. Keza hayrı ve şerriyle kadere 
inanmandır.” cevabını vermiştir.

İslam İnanç Esasları

Ahiret
Gününe 

İman

Kader ve
Kazaya
İman Peygam-

berlere
İman

Allah’a
İman

Kitaplara
İman

Meleklere
İman
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Aşağıdaki kutularda yer alan açıklamaların hangi inanç 
esasına ait olduğunu altındaki boşluğa yazınız.

1. Her şeyin Allah’ın (c.c.) bilgisi ve dilemesi ile bir 
 ölçüye göre gerçekleştiğine iman etmek
 ................................................

2. Allah’ın (c.c.) emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, 
 nurdan yaratılmış ve gözle görülmeyen varlıklara 
 iman etmek 
 ................................................

3. Allah’ın (c.c.) insanları doğru yola iletmek için 
 gönderdiği uyarıcılara iman etmek
 ................................................

4. İnsanın ölümüyle başlayıp sonsuza kadar sürecek 
 olan hayatın varlığına iman etmek
 ................................................

5. Allah’ın (c.c.) insanları doğru yola iletmek için 
 gönderdiği peygamberlerin getirdiği ilahi mesaj-
 lara iman etmek
 ................................................

6. Her şeyi yoktan var eden, eşi ve benzeri olmayan 
 varlığa iman etmek
 ................................................
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KADER İNANCI - II

3. Toplumsal Yasalar

 ? Toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi 
için uyması gereken yasalardır. 

 ? Toplumsal yasalar; bir toplumun huzur, barış ve kar-
deşlik içinde yaşaması için toplumda uyulması gereken 
kurallarla ilgilidir.

Toplumsal Yasaların Özellikleri

 a Toplumsal olaylar, aralarında neden-sonuç ilişkisini 
gösterirler.

 a Biyolojik ve fiziksel yasalar kadar kesin değildir. İstis-
naları vardır.

 a Her toplumda aynı sonucu vermezler. Evrensel değildir.

 a Bu yasalarla ilgili deney yapılamaz ama gözlem yapılabilir.

 a Toplumsal yasaları bilmek, insanların çevreleriyle uyum 
içerisinde yaşamalarını sağlar.

 a Toplumsal yasalara uymak, insanların bir arada yaşa-
malarına imkân tanır.

 a Sevgi, kardeşlik, doğruluk, adalet, kul hakkı gibi ilkeler 
toplumsal yasaların temelini oluşturur.

 a Toplumsal yasalar Kur’an-ı Kerim’de anlatılırken geç-
miş milletlerin başlarından geçen olaylarla birlikte an-
latılır. 

 a Kutsal kitabımız, insanların geçmişte yaşayan insanla-
rın düştükleri hatalardan kaçınmasını ister.

Toplumsal Yasalarla İlgili Örnekler

 a Bireylerin eğitim alması

 a Toplumda insanlar arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi

 a Toplumda gelirin adil bir şekilde pay edilmesi

 a Ekonomik ve toplumsal sebepler dolayısıyla göç etme 
durumu

 a Hukuk kurallarının adil olarak uygulanması

 a İnsanların barınma ihtiyacının karşılanması

 a Gelir dağılımının eşit olmadığı toplumlarda toplumsal 
barışın bozulması

 a Gelir dağılımının adil olduğu toplumlarda yoksulluğun 
azalması 

 a Toplumda örf ve âdetlerinin uygulanması

 a Annenin evladına şefkat duyması

 a Adaletin olduğu toplumlarda huzurun artması

 a Baskı, savaş, işkence ve kuraklık sonucu insanların 
göç etmeleri

 a Hırsızlık olan yerde güven ortamının azalması 

 a Zengin, fakir ayrımının yapılmasının kargaşalara neden 
olması

Toplumsal Yasa İle İlgili Ayetler

“… Şüphesiz ki bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah 
onların durumunu değiştirmez...”

 (Yâsîn Ra’d suresi, 11. ayet.)

“Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl 
olduğuna bakmazlar mı?...” 

(Fâtır suresi, 44. ayet)

“Bir de öyle bir fitneden sakının ki o, içinizden sadece zulmedenlere 
erişmekle kalmaz (umuma sirayet ve hepsini perişan eder)...” 

(Enfâl suresi, 25. ayet)
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Toplumsal Yasalar Bilinince ve Bu Yasalar Dikkate 
Alınarak Yaşanılırsa Neler Olur?

 a Toplum olarak varlığımız devam eder.

 a Huzur içinde birlikte yaşanır.

 a Başkalarına iyilikte bulunulur ve yararlı bireyler olmaya 
çalışılır.

 a İnsanların geçmiş milletlerden ibret alınması sağlanır. 

 a Bireyler ve toplumlar ahlaka uygun davranır.

 a Toplumların bir arada yaşamalarını sağlar. 

 a İnsanların iletişim becerisi artar ve empati duyguları 
gelişir.

 a Problemlere karşı önlem alınması sağlanır.

 a Birey ve toplum bu yasayla kendini gerçekleştirir. 

Toplumsal Yasalarla İlgilenen Bilim Dalları 

 a Antropoloji

 a Siyasal Bilimler

 a Kamu Yönetimi

 a İktisat

 a Tarih

 a Sosyoloji

 a Psikoloji vb.

İNSANIN İRADESİ VE KADER

Akıl Nedir?

Sözlükte; menetmek, engellemek, alıkoymak, bağlamak, 
sığınmak ve tutmak anlamlarına gelmektedir. Terim olarak 
iyiyi kötüden ayırt etme kabiliyetine denir. 

Kur’an’da Allah, insanların aklını kullanmalarını ister.

İnsan

 a Akıl ve irade sahibi bir varlıktır.

 a Eylemlerinden sorumludur.

 a Düşünme yeteneğine sahiptir.

 a Vahiyle doğru yol gösterilen varlıktır. 

 a Fiillerinde özgür bir varlıktır.

İrade

Dileme, tercih etme, karar verme ve bunlar için gerekli güç 
ve yeteneğe sahip olmayı ifade eder. 

“Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek ilah olduğunu 
bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir 
bildiridir.”

(İbrâhîm suresi, 52. ayet)

Akıl İle İrade Arasındaki Fark 

 ? Akıl, iyi ile kötüyü birbirinden ayırmaktır. 

 ? İrade, iyi ile kötü arasında bir tercihte bulunmak de-
mektir. 

 ? İnsan için öncelikli olması gereken akıldır. Akılla bir 
ilme sahip olunur ve iyi ile kötü fark edilir. Daha sonra 
bu bilgilere göre bir tercih (irade) yapılır. Yani öncelikle 
akılla ayırır daha sonra bu ayrılanlar arasından birisi 
seçilir.

 ? Yüce Allah, insanı akıllı ve irade sahibi olarak yaratmış 
ve insanı davranışlarından da sorumlu tutmuştur. 

 ? İnsan, Allah’ın kendisine verdiği akıl nimeti sayesinde 
diğer canlılardan üstün konumda yer alır. 
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KADER İNANCI - III

Başarı ve Başarısızlık 
 ? Başarı, bir emek ve gayret sonucu varılmak istenen he-

defe ulaşmadır. Hedefe ulaşamamak ise başarısızlıktır. 

 ? Tevekkül edip çalıştıktan sonra başarı ya da başarısız-
lık bizim elimizde değildir. Bu Allah’ın elindedir. 

 ? Bir Müslüman çalışmayı kendine başarıyı Allah’a mal 
eder. Yani çalışmak bizden tevfik (başarı) Allah’tandır. 

 ? Hayatta başarılı olmanın tek yolu planlı çalışmaktır. 

 ? Çalıştığımız hâlde başarılı olamıyorsak bunun sebebini 
kadere mal etmemeliyiz. “Kaderim böyleymiş.” diyerek 
pes etmek yanlıştır. 

“Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından başka bir şey 
yoktur.”  

 (Necm suresi 39. ayet)
Öyleyse başarılı olmak istiyorsak yetenekli olduğumuz alanlara planlı 
bir şekilde çok çalışmalıyız.  

 ? Başarı ve başarısızlık kader ve kaza ile ilgili önemli kav-
ramlardandır.

 ? Başarılı ve başarısızlık insanın kendisine verilen akıl ve 
iradesiyle öğrendiği yolların ve tercihlerin sonucudur.

 ? Bir tercih söz konusu olduğu için başarı veya başarı-
sızlığın sorumluluğu insanın kendi sorumluluğundadır. 

 ? Bir sporcunun başarılı olması için beslenmesine, ant-
renmanlarına, uyku düzenine dikkat etmesi gerekir. Bu 
hususlara dikkat etmeyen kimse başarısız olur. 

 ? Hak ve adaletten ayrılarak zulüm ve haksızlıkla bir şey-
leri elde etmek başarı sayılmaz.

 ? Başarı yolunda bir engelle karşılaşıldığında hemen vaz-
geçmek ve sorumluluktan kaçmak doğru değildir.

 ? Nitekim Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) insan-
lara İslam’ı anlattığında çokça işkenceye ve baskıya 
maruz kalmıştır. Ancak baskılar onu yıldırmamış sonu-
cunda Peygamberimiz başarıya ulaşmıştır. 

“Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle 
kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler de.”

(Zümer suresi, 61. ayet.)

 ? Müslümanlar başarı yolunda sorumluluklarını yerine 
getirdikten sonra başarının Allah’ın (c.c.) bir lütfu oldu-
ğunu da bilmelidir. Nitekim başarı, azim, gayret, sebat 
ve sabır gibi tutum ve davranışlar Allah’ın (c.c.) bizlere 
bir ikramıdır.

“… Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat 
başarmam ancak Allah’ın yardımı iledir. Yalnız ona dayandım ve 
yalnız ona döneceğim.” 

(Hûd suresi, 88. ayet.)

Sağlık ve Hastalık

 ? Sağlık, insan vücudundaki organların temel işlevlerini 
yerine getirebilmesidir. Hastalık ise insanın sağlığının 
bozulmasıdır. 

 ? Genetik hastalıklar gibi Allah’ın iradesiyle gerçekleşen 
ve bizim elimizde olmayan hastalıklar olduğu gibi so-
ğuk algınlığı gibi kısmi olarak insanın iradesiyle gerçek-
leşen hastalıklar da vardır. 

 ? Allah’ın iradesiyle oluşan genetik hastalıkların tedavisi 
için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekir. Ka-
derimde bu da varmış deyip hastalıkların tedavi yolları 
terk edilmemelidir. 

03
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 ? Ayrıca tedbirsizlikten kaynaklanan hastalıklara karşı da 
önlemlerin alınıp sağlığın peşinden koşulmalıdır. 

 ? Sağlık, bir insanın en büyük zenginliğidir. 

Kanuni Sultan 
Süleyman

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, 
Olmaya devlet, cihanda bir nefes sıhhat gibi”  
Anlamı: Halkın gözünde devlet (iktidar) gibi 
değerli bir şey yok. Halbuki şu dünyada bir 
nefes sıhhat gibi devlet (güç) olamaz.

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, 
Olmaya devlet, cihanda bir nefes sıhhat gibi”  
Anlamı: Halkın gözünde devlet (iktidar) gibi 
değerli bir şey yok. Halbuki şu dünyada bir 
nefes sıhhat gibi devlet (güç) olamaz.

Kaderle İlgili Yanlış İfadeler

 ? “Kaderim böyleymiş, ne yapsam boş!”

 ? “Ne kadar talihsizim!”

 ? “Kara bir yazım var!” 

İnsan iradesiyle dinini, ahlakını, mesleğini seçebilir. Bunlar-
dan sorumludur. 

Ancak insanın hayatında seçemediği şeyler de vardır. Bun-
lar; ırk, ten rengi, boy, cinsiyet, aile, doğum yeri, doğum 
tarihi gibi özelliklerdir. İnsan bunlardan sorumlu değildir.

BİR PEYGAMBER TANIYORUM: HZ. MUSA (A.S.)

 a Hz. Musa (a.s.) kendisine kutsal kitap verilen dört pey-
gamberden biridir. Kendisine Tevrat verilmiştir. 

NOT

4 kutsal kitap verilen peygamberler: 
Tevrat: Hz. Musa (a.s.) 
Zebur: Hz. Davud (a.s.) 
İncil: Hz. İsa (a.s.) 
Kur’an-ı Kerim: Hz. Muhammed (s.a.v)

 a Hz. Musa Ulul Azm peygamberlerin üçüncüsüdür.

NOT

Ulul Azm Peygamberler, Kur’an-ı Kerimde davası ve 
mücadelesi çokça anlatılan beş peygamberlerdir.
Ulul Azm Peygamberler
1. Hz. Nuh (a.s.)
2. Hz. İbrahim (a.s.)
3. Hz. Musa (a.s.)
4. Hz. İsa (a.s.)
5. Hz. Muhammed (s.a.v)

 a Allah ile konuştuğu için “Kelimetullah” adıyla anılmıştır.

 a Yahudilere (İsrailoğullarına) peygamber olarak gönde-
rilmiştir.

 a Hz. Musa peygamberlerin atası sayılan Hz. İbrahim’in 
oğlu Hz. İshak soyundan gelir.

 a Hz. Yakup’un diğer adı İsrail’dir. İsrailoğlu demek Hz. 
Yakup’un oğlu veya torunları demektir.

 a İsrailoğulları (Hz. Yakup oğulları) Hz. Yusuf zamanında 
Mısır’a yerleşmişlerdi.

 a Hz. Yakub’un çok uzak torunlarından olan Hz. Musa 
ise Mısır’da bir İsrailoğlu (Hz. Yakup torunu) olarak 
dünyaya gelmiştir.

 a Eski Mısır’da ülkeyi firavunlar yönetirdi.

 a Firavun, İsrailoğullarını sevmiyor ve onlara işkence edi-
yordu.

 a Gördüğü bir rüya sebebiyle İsrailoğullarının bütün er-
kek çocuklarının öldürülmesini emretti.

 a Yüce Allah, Musa’nın annesine çocuğu nehre bırak 
diye ilham verdi. Annesi aynen kendisine verilen ilhama 
göre hareket etti ve Nil Nehri’ne bıraktı.

 a Nil nehrinde bir sandık içinde bebeğin (Musa’nın) yüz-
düğünü gören Firavun’un karısı Asiye, bebeği hemen 
saraya aldı.

 a Bunu öğrenen firavun, bebek Musa’yı öldürmek istese 
de karısı buna engel oldu ve Musa’yı himayesi altına aldı.

 a Allah’ın yardımıyla da annesi saraya sütanne olarak 
Musa’yı emzirmek için girdi. 

 a Musa, annesinin gözetiminde firavunun sarayında ya-
şamaya başladı. 
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ZEKÂT VE SADAKA - I

Buraya 
       

   Dikkat

•	 Zekât,	İslam’ın	beş	esasından	ve	şartından	biri-
dir.	Cibril	hadisinde	İslam’ın	şartlarından	olarak	
sayılmıştır.

•	 Zekât	bireysel	ve	 toplumsal	yönü	olan	ve	 top-
lumsal	yönü	ağır	basan	ibadetlerdendir.

•	 Hicretin	ikinci	yılında	farz	kılınmıştır.

•	 Zekât,	 İslam’ın	 paylaşma	 ve	 yardımlaşmaya	
verdiği	önemi	gösterir.

İSLAM'IN ŞARTLARI

Ramazan ayında oruç tutmak

Kelime-i Şehadet getirmek

Namaz kılmak

Zekât vermek

Hacca gitmek

İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

�  Yardımlaşma insan için vazgeçil-
mez bir ihtiyaçtır.

�  İnsanlar hayatlarının her aşamasın-
da yardımlaşmaya ihtiyaç duyarlar.

�  İnsanlar tek başına hayatlarını sür-
düremezler.

 � Bizler bütün ihtiyaçlarımızı yalnız başımıza karşılaya-
mayız. Bundan dolayı da başka bir insana ihtiyaç du-
yarız.

 � Şehirde yaşayan insanlar köyde yaşayan insanlara, kır-
salda yaşayan insanlar da şehirde yaşayan insanlara 
ihtiyaç duyar.

 � Bir mühendis, çiftçinin ürettiği yiyeceklere ihtiyaç duy-
duğu gibi çiftçi de mühendisin yaptığı makineye ihtiyaç 
duyar.

 � Toplumda insanlar doktoru, hastası; öğretmeni, öğren-
cisi; işvereni, işçisi; kadını, erkeği; zengini ve fakiriyle 
birbirlerini tamamlarlar.

 � Toplumda her insan farklı imkânlarla yaratılmıştır. Kimi 
insanlar maddi olarak zengin iken kimileri fakir, kimi 
insanlar bedensel engelli iken kimileri sağlıklı yaratıl-
mıştır. 

 � Bundan dolayı elinde imkân olanların elinde imkân bu-
lunmayanlara yardım etmesi gerekir. 

 � İslam dini, paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmaya 
büyük önem vermiştir.

 � Dünya üzerinde huzur ve barışın sağlanması, sosyal 
adaletin tesis edilmesi için durumu iyi olanların durumu 
kötü olanlara yardım etmesi şarttır.
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Kur’an-ı Kerim’de ve Peygamberimizin hadislerinde;

1

2

3

4

İnsanların ellerindeki imkânlarını ihtiyaç 
sahipleriyle paylaşması gerektiği vurgulanır.

Müslümanlar dayanışmaya, yardımlaşma ve
paylaşmaya davet edilir. Bunun en güzel 
örneğini Mekke’den Medine’ye hicret eden
Müslümanlara, Medineli Müslümanların
kapılarını sonuna kadar açıp ellerindeki
imkânlarını onlarla paylaşmaları gösterir.

Müslümanların yakın çevrelerinden başlamak
üzere tüm yeryüzünden sorumlu oldukları
vurgulanır.

Yardımların gösteriş içerisinde yapılmaması
gerektiği vurgulanır.

Paylaşma ve yardımlaşma olan toplumlarda;

Barış ve huzur artar.

Zenginlerle fakirler arasında sevgi bağı kurulur.

Cimrilik, bencillik ve kıskançlık gibi duygular azalır.

Toplum güven içinde hayatını sürdürür.

İslam dini paylaşma ve yardımlaşmaya önem verir. 
Bu hususu gösteren birçok ayet ve hadisler vardır.

Ayetler

 a “… İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) 
üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yar-
dımlaşmayın. Allah’a karşı gelmekten sakının…” (Mâi-
de suresi, 2. ayet) (Bu ayette yardımın hangi konu-
larda yapılması gerektiği ve Allah’a itaat edilmesi 
gerektiği vurgulanmıştır.)

 a “… (Ey iman edenler!) Siz hayır işlerinde yarışın…” 
(Bakara suresi, 148. ayet) (İyiliğin yayılması vurgusu 
vardır.)

 a “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. 
Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın 
komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcu-
ya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz, Allah ki-
birlenen ve övünen kimseleri sevmez.” (Nisâ suresi, 36. 
ayet.) (Ayette tevhid -Allah’ın bir olduğu- ve iyiliğin 
yakından uzağa yapılması gerektiği vurgusu vardır.)

 a “O takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için 
harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah 
da güzel davranışlarda bulunanları sever.” (Âl-i İmrân 
suresi, 134. ayet) (Bu ayette infakın her türlü durum-
da yerine getirilmesi vurgulanmıştır.) 

 a “Onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeğini yok-
sula, yetime ve esire yedirirler. Biz sizi Allah rızası için 
doyuruyoruz; sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür 
bekliyoruz (derler)” (İnsan suresi, 8 ve 9. ayetler) (Bu 
ayette kişinin kendi istediği şeylerden ve karşılık 
beklemeden yardım yapılması istenmiştir.)

 a “Mallarını … gizli ve açık hayra sarf edenler var ya on-
ların mükâfatları Allah katındandır. Onlara korku yoktur. 
Onlar üzüntü de çekmezler.” (Bakara suresi, 274. ayet)

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

Hadisler

 a “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.” (Hadis-i 
Şerif)

 a “Müminler, birbirlerine merhamet etmekte, birbirlerini 
sevmekte ve birbirlerini korumakta bir vücudun organ-
ları gibidir. Vücudun herhangi bir organı hastalandığın-
da bütün vücut bundan rahatsız olur. Aynı şekilde bir 
mümin de sıkıntı içinde bulunduğunda, diğer mümin-
ler onun sıkıntısını, derdini ve üzüntüsünü paylaşırlar.” 
(Hadis-i Şerif)
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Ders İşleme Föyü
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Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Tüm hakları Pegem 
Yayınlarına aittir. Kısmen de olsa alıntı yapılamaz. Metin 
ve sorular, kitapçığı yayımlayan şirketin önceden izni 
olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi 
bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayımlanamaz.
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ZEKÂT VE SADAKA - II

ZEKÂTI KİM

Zengin olan
her Müslüman

å Yoksullar
å Düşkünler
å Borçlular
å Yolda kalmış yolcular
å Özgürlüğünü yitirmiş olanlar
å Kalbi İslam’a ısındırılmak istenenler
å Allah (c.c.) yolunda çalışanlar
å Zekât memurları
 (bk. Tevbe suresi, 60. ayet)

ª Deve Her beş deve için bir koyun ve keçi

1/40 yani %2,5

ª Altın, gümüş
ª Nakit para ve 
 menkul değerler
ª Ticaret malları

40’tan 120’ye kadar
bir koyun,
121’den 200’e kadar
iki koyun verir.

ª Koyun ve keçi

1/30
30’dan 40’a kadar 
bir tane 2 yaşında buzağı
41’den 59’a kadar bir
tane 3 yaşına basmış
buzağı verir. 

ª Sığır ve manda

1/10 yani %10ª Toprak ürünleri

1/5 yani %20ª Madenler

NELERDEN NE KADAR KİMLERE VERMELİDİR

Sadaka-i Cariye: Herkesin yararlanacağı cami, yurt, okul, 
hastane, köprü gibi hayır kurumları yaptırmak veya bunla-
rın yapımına katkıda bulunmaktır. Kesintisiz sadaka olarak 
da isimlendirilir. Kişi öldükten sonra da sevabı devam eder. 
Faydalı, bilimsel keşifler ve icatlar yapmak da sadaka-i ca-
riye olarak nitelendirilir.

Konu ile ilgili hadisi şerif

“İnsan ölünce üç şey dışında ameli kesilir: Sadaka-i cariye (faydası 
kesintisiz sürüp giden sadaka), kendisinden faydalanılan ilim ve 
kendisine dua eden hayırlı evlat.”

Fıtır sadakası: 

 ? Ramazan ayında, bayram namazından önce, bir insa-
nın günlük yiyecek masrafı kadar ihtiyaç sahiplerine 
verilmesi gereken sadakadır. Halk arasında “Fitre” ola-
rak adlandırılır.

 ? Bayram namazı vaktine kadar verilmesi gerekir. Böyle-
ce ihtiyaç sahibi insanların bayram mutluluğuna ortak 
olması sağlanır.
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 ? Fıtır sadakası zekât verilebilecek kişilere verilir. Öncelik 
yakın akrabalara verilmelidir.

 ? Fıtır sadakasın miktarı bir kişinin sabah ve akşam ye-
meğiyle doyacağı miktardır. Bu miktar her yıl Diyanet 
İşleri Başkanlığı tarafından belirlenir.

 ? Zekât verebilecek olan Müslümanlara vaciptir. 

 ? Sadece Ramazan ayında verilir. 

 ? Dinen zengin olan yani zekât verebilecek olan aile reisi 
tarafından ailenin tüm bireyleri hesap edilerek verilir.

İnfak: Sözlükte harcama yapmak anlamına gelir. Bir Müslü-
manın Allah rızasını kazanmak için sahip olduğu mallardan 
Allah’ın emrettiği yerlere harcama yapması, bağışta bulun-
masına denir.

“Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaa-
tin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce, size rızık olarak verdikle-
rimizden Allah yolunda harcayın (infak edin)…” 

(Bakara suresi, 254. ayet)

“Her türlü malda zekâttan başka ödenmesi gereken haklar da 
vardır.” 

(Hadis-i Şerif)

Zekât, sadaka ve infak ibadetleri yerine getirilirken 
dikkat edilecek hususlar

Bu ibadetlerin;

 a Yalnız Allah rızası için yapılması

 a İyilik yapılan kişiden karşılık beklenmemesi

 a Yardım yapılacak kişinin rencide edilmemesi

 a Yardım yapılacak kişinin minnet altında bırakılmaması

 a Mümkünse bu iyiliklerin gizli olarak yapılması

 a Yapılan iyiliklerin iyi mallardan yapılması gerekir.

ZEKÂT VE SADAKANIN BIREYSEL VE TOPLUMSAL 
FAYDALARI

 a Allah’ın nimetlerine karşılık şükür ifadesidir.

 a Kişinin malının bereketlenmesini sağlar.

 a İslam’ın bir emrinin yerine getirilmesinin mutluluğunu 
ve huzurunu yaşatır.

 a İnsanlara faydası dokunduğu için başka insanlar tara-
fından sevilir.

 a Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmaya katkı sağlar.

 a Dostluk, kardeşlik ve sevgi bağlarını kuvvetlendirir.

 a Yaşanılan topluma karşı insanlık görevi yapılmış olur.

 a Fakirlerin zenginlere karşı kin ve nefret duymasını engeller.

 a Fakirlerle zenginler arasında sevgi bağı oluşturur.

 a Cimrilik, bencillik ve açgözlülükten insanı korur.

 a Fakirliğin azalmasını sağlar.

 a Ekonomik dengesizlikleri giderir.

 a Sosyal adaletsizliğin doğurduğu sorunlara çözüm üretir.

 a Ekonomik hayatı canlandırır. 

 a İnfak kültürü, insanın her şeyinin dünyaya odaklı olma-
dığını, ellerindeki imkânı Allah için harcadığını gösteren 
bir yapıya sahiptir.

 a İnfak kültürünü iyi anlayıp uygulayan Müslüman toplum-
lar arasında açlıktan ölen insanlara rastlanması zordur.

 a İnfak kültürünün önemli yansımalarından biri de vakıf 
eserleridir.

Zekâtın Bireysel Faydaları

 ? Müslümanın malını bereketlendirir ve temizler.

 ? Allah’ın verdiği nimetlere şükür etme imkânı sağlar.

 ? İnsandaki cimrilik, bencillik gibi kötü duyguları yok 
eder.

 ? İnsanların cömert ve merhametli olmalarını sağlar.

 ? İnsandaki iyilik ve hayırseverlik gibi güzel duyguları 
geliştirir.

 ? İnsanları mutlu ve huzurlu yapar.
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