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SADAKA-İ FITIR

Halk arasında fitre de denilen sadaka-i fıtır,

Ramazan ayının sonuna yetişen ve aslî ihtiyaçlarından

başka en az nisap miktarı mala sahip olan her

Müslüman'ın vermesi gereken mali bir ibadettir.

Sadaka-i fıtrın hükmü vâciptir.

ٍْهََِللاَََُصيَّىَللاَََِسُسىهَََُخطَةََ ٌََََعيَ ََِِاْىفِْطشََِقَْثوَََاىَّْاطََََوَسيَّ ٍْ ٍَ َ:فَقَاهَََتٍَِْى

واَ" َََِْصاًعاَأَدُّ ح ََأَوََْتُشَ ٍَِ َْ َََِقَ ٍْ ،َتَ ِِ ٍْ َََِْصاًعاَأَوََْاْثَْ ش ،ٍَِ َْ َََِْصاًعاَأَوََْتَ ٍَِ

،َُحشَ َُموَََِّعيَىََشِعٍش ، َوَمثٍِشَ ََوَصِغٍشَ ََوَعْثذ 

Sadaka-i fıtır, insan fıtratındaki yardımlaşma ve

dayanışmanın bir gereği olarak insan varlığının zekatı

kabul edilmiştir. Bu nedenle sadaka-i fıtr’a, “can

sadakası” veya “beden sadakası” da denilmektedir.
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Sadaka-i Fıtır Yükümlüleri

Sadaka-i fıtır, borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla

olarak nisap miktarı mala sahip olan her Müslüman’a

vaciptir. Bireyin sadaka-i fıtır ile mükellef olması için

öngörülen nisap, zekatta aranan nisapla aynıdır. Ancak

sadaka-i fıtırda, zekatta öngörülen, malın artıcı olması

ve üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmamaktadır.

َقَحٍََِصاعاَأدواَقاهَوسيٌَعيٍهَاىيهٌَصيىَللاَسسىهَأَُثعيثحَعِ

َأّثىَأوَرمشَمثٍشَأوَصغٍشَاثٍَِْموَعَِحَادَوشلَتشٍََِصاعاَأو

َعيٍهَفٍشدَفقٍشمٌَوأٍاَللاَفٍضمٍهَغٍْنٌَأٍاَفقٍشَأوَغًٍََْيىكَأوَحش

ٌعطًٍََاَأمثش

Muhtaç olmayan çocuk ve delinin malından velî

veya vasîsi verir.
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Sadaka-i Fıtrın Miktarı

Sadaka-i fıtır, Hz. Peygamber devrinde 1/2 sa’ (1460

gr.) buğday veya 1 sa’ (2917 gr.) arpa, kuru üzüm ya da

hurma olarak verilmekteydi.

َعهذَفًَّخشجَمْاَقاهَعْهٌَاىيهٌَسضًَاىخذسيَسعٍذَأتًَعِ

َأتىَوقاهَطعاًٍََِصاعاَاىفطشٌَىًَوسيٌَعيٍهَاىيهٌَصيىَللاَسسىه

ََواىتَشَواألقظَواىضتٍةَاىشعٍشَطعاٍْاَوماَُسعٍذ

Bunlar o dönemde, toplumun temel tüketim

maddeleri olup, miktarlar arasında da denklik

bulunmaktaydı. Diğer taraftan fitrenin hedefi, bir

fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre

bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram

sevincine iştirak etmesidir.
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Sadaka-i Fıtrın Miktarı

َاىفطشَصماجَوسيٌَعيٍهَللاَصيىََللاَسسىهَفشضَقاهَعَشَتَِعِ

اىٍىًَهزاَفًََأغْىهٌَََوقاه

Günümüzde sadaka-i fıtrın sayılan maddelerde ve o

ölçülerde verilmesi, sadakanın gayesini

gerçekleştireceği söylenemez. Bu nedenle, herkesin

çevre ve bölge ihtiyaçlarına göre, bir şahsın bir günlük

yiyeceğini sağlayacak miktarı ölçü alması isabetli

olacaktır.

ًََُفََنفَّاَستُهَُ ََََِعَشَشجََِإِْطَعا َساِمٍ ٍَََِْ اَأَْوَسظٍََِِ ٍََََُ ى َُ ٌََْتُْطِع أَْهيٍُِن

Yüce Allâh yemin keffaretiyle ilgili olarak,

“Ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hallisinden”
(Maide 5/89) buyurmuştur.
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Sadaka-i Fıtrın Miktarı

ٍََِتصاعَوسيٌَعيٍهَاىيهٌَصيىَللاَسسىهَمفشَقاهَعثاطَاتَِعِ

تشٍََِصاعَفْصفٌَجذَىٌَفََِتزىلَاىْاطَوأٍشَتَش

Rasûlullâh (s.a.s) keffâreti bir sâ’ hurma olarak
belirlemiş ve insanlara böyle yapmasını emretmiştir.
Bunu bulamayan yarım sâ’ buğday verir.

ََََِوَعيَى ًََُفِْذٌَح ٌََُِطٍقُىَّهََُاىَِّزٌ َِ َطََعا ْسِنٍ ٍِ

Oruç tutmaya gücü yetmeyen kişinin, bir fakiri
doyuracak kadar fidye ödemesi gerekir.
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Sadaka-i Fıtrın Zamanı

Sadaka-i fıtır, Ramazan Bayramı’nın birinci günü

tan yerinin ağarmasıyla vacip olmakla birlikte,

Ramazan ayı içinde de verilebilir. Hatta fakirlerin

bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için, bayramdan önce

verilmesi daha iyidir. Ancak Bayram sabahına kadar

sadaka-i fıtır verilmemiş ise, Bayram günlerinde

ödenmesi gerekir. Zamanında ödenmeyip sonraya kalan

fitreler ise, mümkün olan ilk fırsatta ödenmelidir.

َعيٍهَللاَصيىََللاَسسىهَوماَُاىصالجَقثوَّخشجهاَأٌَُأٍشّاَوماُ

َاىطىافَعَِأغْىهٌَوٌقىهَاىَصيىَإىىٌَْصشفَأَُقثوٌَقسَهاَوسيٌ

اىٍىًَهزاَفً



SADAKA-İ FITIR

Sadaka-i Fıtır Verilebilecek/Verilemeyecek

Kimseler

Zekat ve fitrenin kimlere verilebileceği Kur'an-ı

Kerim'de belirlenmiştir (Tevbe Sûresi, 60).

ا ََ َذقَاخََُإَِّّ ََِِىِْيفُقََشاءََِاىصَّ َساِمٍ ََ ََََِواْى يٍِ ٍِ ٍْهَاََواْىَعا َؤىَّفَحَََِعيَ َُ ٌَََْواْى ََوفًَِقُيُىتُهُ

قَابَِ َََِاىشِّ ٍ ٍِ َََِسثٍِوَََِوفًََِواْىَغاِس ََِِللاَّ َََِفَِشٌَضحًََاىسَّثٍِوَََِواْت ٍََِِ ََُللاَّ ٌَ ََوللاَّ ََعيٍِ

 ٌَ َحِنٍ

Bunlar; fakirler, düşkünler, esaretten kurtulacaklar,

borçlu düşenler, Allâh yolunda cihada koyulanlar,

yolda kalmış olanlar, zekat toplamakla görevlendirilen

memurlar ve müellefe-i kulûb adı verilen, kalpleri

İslam'a ısındırılmak istenen yeni Müslüman olmuş

kimselerdir.
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Sadaka-i Fıtır Verilebilecek/Verilemeyecek

Kimseler

Buna karşılık, bu sayılanlar dışında kalan kişi ve

kuruluşlara verilmesi caiz değildir. Ayrıca zekat

verecek kişi, bu şartları taşısa bile;

1)َAna,َbaba,َbüyükَanaَveَbüyükَbabalarına,َ

2)َOğul,َoğlunَçocukları,َkız,َkızınَçocuklarıَveَ

bunlardanَdoğanَçocuklarına,َ

3)َMüslümanَolmayanlara,

4)َKarı-koca birbirlerine, 

veremez..
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