
SADAKA



SADAKA NEDİR?
Bir insanın kendi isteğiyle yalnızca 
Allah rızası için yaptığı her türlü 
yardım ve iyiliğe sadaka denir.



SADAKANIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

1. Sadakada miktar ve zaman sınırlaması yoktur.
2. Sadaka verecek kişinin zengin olması gerekmez.
3. Sadaka hem maddi hem de manevi yönden 

olabilir.



SADAKA İLE İLGİLİ KUR’ANDAN AYETLER
“Sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve Allah'a güzel bir

ödünç verenlere, verdiklerinin karşılığı kat kat ödenir ve onlara değerli bir

mükâfat vardır.” Hadid Suresi 18. ayet

“Herhangi birinize ölüm gelip de, “Ey Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar

geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam!” demeden önce, size rızık olarak

verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın.”Münafikun Suresi 10. ayet



SADAKA İLE İLGİLİ HADİSLER
Ebû Mûsâ (el-Eş’arî) radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem(bir 
keresinde):

- “Sadaka vermek her müslümanın görevidir” buyurdu.

- Sadaka verecek bir şey bulamazsa? dediler.

- “Amelelik yapar, hem kendisine faydalı olur, hem de tasadduk eder” buyurdu.

- Buna gücü yetmez (veya iş bulamaz) ise? dediler.

- “Darda kalana, ihtiyaç sahibine yardım eder” buyurdu.

- Buna da gücü yetmezse? dediler.

- “İyilik yapmayı tavsiye eder” buyurdu.

- Bunu da yapamazsa? dediler.

- “Kötülük yapmaktan uzak durur. Bu da onun için sadakadır” buyurdu



SADAKA İLE İLGİLİ HADİSLER
İki kişinin arasını bulman, (haklarında adaletle hükmetmen) bir sadakadır.

Bir kimseye bineğine binerken yardımcı olman veya yükünü hayvanına 

yüklemesine yardım etmen bir sadakadır.

Güzel bir söz söylemek sadakadır.

Namaza giderken attığın her adıma bir sadaka sevabı vardır.

Gelip geçenleri rahatsız eden bir şeyi yoldan alıp atman bir sadakadır.”



SADAKA-İ CARİYE
Peygamberimiz  şöyle buyurmuştur: 

“Kişi öldüğü zaman, amel defteri kapanır. Ancak üç şey 
hariçtir:

1. Sadaka-i cariye,

2. İnsanlara yararlı bir ilim, (bilimsel keşif ve icat yapma)

3. Kendisine dua eden evlat



SADAKA-İ CARİYE
Herkesin yararlanacağı cami, okul, yurt ve hastane gibi hayır 
kurumları yaptırmak veya bu kurumların yapımına katkıda 
bulunmak da sadakadır.

Böyle sadakaya kesintisiz sadaka (sadaka-i cariye) denir.

Öldükten sonra da sevabı devam eder.



Yaptığımız iyilikler bizimle gelir
Hacı Bektaş Veli şöyle demiş: “Benim üç dostum vardır:

Ne zaman ki ben ölürüm, dostlarımdan biri evde kalır, biri yolda kalır, 
biri de benimle gelir.•

Evde kalan malımdır.

Yolda kalan akrabalarımdır ve ailemdir.

Benimle gelen ise iyiliklerimdir.” diyerek iyilik yapmanın önemine 
dikkat çekmiştir



FITIR SADAKASI (FİTRE)
Sadaka çeşitlerinden biri de fıtır  sadakasıdır. 

Ramazan ayında bayramdan önce,  kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler 
için verilmesi gereken bir sadakadır. Vaciptir.

Fıtır sadakası; Yüce Allah'ın bize bahşettiği varlığımızın bir şükrü, Ramazan 
ayında oruçluyken istemeden yaptığımız kusurlu davranışlarımızın bir özrüdür.

Fıtır sadakasının miktarı, veren kişinin bir günlük yemek masrafı kadardır

Fitre miktarının alt sınırı her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilir.
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