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Zekât ve Fitre
(23.04.2021)
Kardeşlerim! Aziz Mü’minler!
İslam’ın temel esaslarından biri de; zekât
vermektir. Zekât, temel ihtiyaç ve borçların
dışında belirli bir birikime sahip olan
müslümanların, bu birikimlerinin bir kısmını
ihtiyaç sahiplerine can-ı gönülden vermesi
demektir.
Kur’an-ı Kerim’de önemine binaen namazla
birlikte zikredilen zekât; hem bireysel arınmayı
hem de toplumsal kalkınmayı hedefleyen çok
yönlü bir ibadettir. Bireysel kulluk görevi olan
namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırarak
ahlaki olgunluğu artırırken; toplumsal kulluk
görevi olan zekât ise sosyal adaleti tesis eder.
Kardeşlerim!
Zekât bir köprüdür. Zenginle fakir arasındaki
mesafeyi kaldırır. Zekât; verenin de alanın da
hayatına bereket kazandırır. Zekât sayesinde
yoksul ve düşkünler ihtiyaçlarını karşılar, katı
yürekler İslam’a ısınır, borç yükü altında ezilenler
selamete ulaşır. Allah yolunda kalemiyle
mücadele eden ilim sevdalısı öğrenciler, İslam’ın
hayat veren çağrısını nice gönüllerle buluşturur.
Zekât; ekonomi için bir can suyudur. Piyasaya
henüz girmemiş olan âtıl kaynakların,
ekonominin can damarlarına karışmasını sağlar.
Böylece her alanda üretim artar, piyasalarda
rahatlama meydana gelir.
Zekât; aynı zamanda bizlere bir yıllık süre
zarfında alacak ve borçlarımızı; birikim ve
harcamalarımızı malî bir disiplin çerçevesinde
muhasebe etmemizi öğretir.
Kardeşlerim!
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Bakara, 2/110.

Ramazan ayına mahsus bir ibadet de; halk
arasında ‘fitre’ diye bildiğimiz fıtır sadakasıdır.
Fitre, Ramazan orucunu tutup bayrama
ulaşmanın bir şükrü olarak, dînen zengin olup
Ramazan
ayının
sonuna
yetişen
her
Müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan
bir sadakadır.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ailesi
olarak zekât, fitre ve bağışlarınızı bu yıl da ihtiyaç
sahiplerine ulaştırarak, veren el ile alan el
arasında güvenilir bir köprü olmaya devam
ettiğimizi bilmenizi isteriz.
Zekât, fitre ve bağışlarınızı; cami din görevlisi ve
dernek yetkililerine makbuz karşılığında teslim
edebilir veya ilgili hesap numaralarına havale
edebilirsiniz.
Rabbim, bire yedi yüz oranıyla en karlı yatırım
olan ahiret yatırımlarımızı bizlerden kabul
eylesin. Ömrümüz Ramazan gibi bereketli,
sonumuz bayram gibi sevinçli olsun. Hutbemi
Rabbimizin
şu
sözleriyle
bitirmek
istiyorum: “Namazı kılın, zekâtı verin. Önceden
kendiniz için ne hayır yaparsanız Allah katında
onu bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı
eksiksiz görür.” 1
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