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Değerli Müminler! 

Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in pek çok 

ayetinde namazla birlikte anılan ve İslam’ın beş 

temel esasından biri olan zekât ibadetimiz 

açısından da önemli bir zaman diliminde 

bulunuyoruz. Mü’minler, içinde bulunduğumuz bu 

mübarek ayın feyiz ve bereketinden daha fazla 

istifade edebilmek maksadıyla zekâtlarını özellikle 

bu ay içerisinde vermeye çalışırlar. Bu yönüyle 

Ramazan bir oruç ve Kur’an ayı olduğu kadar, 

zekât ve fitrelerle sosyal dayanışma ve 

kaynaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı bir 

aydır.  

 

Değerli Kardeşlerim! 

Zekât ve fitre Müslümanlığın alâmeti ve kalpteki 

imanın aynasıdır. Kelime anlamı itibariyle 

“temizlenme” anlamına gelen zekât, malı 

haramdan arındırdığı kadar insanı ve toplumu 

bencillik, cimrilik ve mala aşırı düşkünlük gibi 

kişilik zafiyetlerinden de kurtarır.  

 

Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s), “Allah 

zekâtı, geride kalan mallarınızı temizlemek için 

farz kıldı’’1  “Suyun ateşi söndürdüğü gibi 

sadaka da günahları temizler”2 buyurarak zekât, 

fitre ve sadakanın maddi ve manevi temizliğe 

vesile olduğuna dikkat çekmektedir. 

 

Kişi zekat ve fitresini vererek farz olan ibadeti 

yerine getirmenin sevincini yaşarken, aynı 

zamanda Allah’ın kendisine lütfettiği kazancın 

şükrünü de eda etmiş; böylece hem Hakk’ın 

rızasını hem de halkın sevgisini kazanmış olur. 

 

 

                                                 
1 Ebu Davud, Zekât 32 
2  Tirmizi, İman 8 

Aziz Kardeşlerim! 

Mali bir ibadet olan zekât ve fitrenin, muhatabı 

incitmeden, insan onuruna yakışır şekilde verilmesi 

gerekir. Gösteriş amacıyla, fakirin onurunu 

zedeleyecek şekilde yapılan yardımlardan sevap elde 

edilemeyeceği, hatta bunun büyük bir vebal olacağı 

iyi bilinmelidir. 

 

Değerli Kardeşlerim! 

Zekat ve fitrelerin kimlere verilebileceği hususu, 

Kur’an-ı Kerim tarafından çok açık bir şekilde ifade 

edilmiştir. Bu nedenle, fitre ve zekâtlarımızın gerek 

şahsen gerekse bir organizasyon çerçevesinde ihtiyaç 

sahiplerine ulaştırılmasına çok dikkat edilmelidir. Bu 

bağlamda, her yıl olduğu gibi, bu yıl da, DİTİB ve 

Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği ile giderek 

uluslararası bir iyilik hareketine dönüşen zekât ve fitre 

organizasyonumuza samimi desteklerinizi 

esirgememenizi bekliyoruz. Bilindiği gibi, 

Uluslararası İlahiyat Programı çerçevesinde 

Türkiye’nin en seçkin ilahiyat fakültelerinde okutulan 

bini aşkın evladımız fitre ve zekât fonlarıyla 

desteklenmektedir. Bunun dışında başta Ortaasya 

Türk cumhuriyetleri, Balkanlar ve Afrika ülkeleri 

olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki 5 bini aşkın 

öğrencimiz eğitimlerini yine sizlerin sağladığı bu 

imkânlarla sürdürebilmektedir. Bu iyilik hareketi ile 

fitre ve zekâtlarınız kimi zaman geleceğimizin 

mirasçıları olan öğrencilerimiz için bir eğitim desteği, 

kimi zaman dünyanın mazlum, mağdur, yoksul ve 

kimsesizleri için bir hayat dokunuşu, kimi zaman da 

vatanından ayrılmak zorunda kalarak yollara düşmüş 

ve mülteci olarak mahallelerimize sığınmış 

kardeşlerimiz için bir umut ışığı olmaktadır. 

 

Konuyla ilgili daha detaylı bilgiyi size en yakın 

dernek yöneticilerimiz ve din görevlilerimizden 

alabileceğinizi hatırlatır, bütün tâât ve ibadetlerimizin 

Yüce Rabbimizin rızasına muvafık olmasını niyaz 

eder, cumanızı tebrik ederim. 
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