169899 - Zekatı Ramazan ayında vermek amacıyla zekatı vaktinden sonra
eda etmek
Soru
Her şeyden önce ilim alanında harcamış olduğunuz çabalardan dolayı teşekkür ederim. Allah’tan
muvaﬀakiyet diler ve yaptıklarınızın karşılığını Allah sevap tartısından kat kat vermesini temenni
ederim.
Üç yıldan beri –Allah’a şükür- ücreti güzel bir işte çalışıyorum. Kazandığım parayı hesaplarken
Cemazilahir ayında nisabın tahakkuk ettiğini gördüm, bende kişi, zekatını istediği ayda
verebileceğini zannederek Ramazan ayında zekatımı verdim. Bunu iki sene boyunca yaptım. Bu
sene de zekâtımı vermek istiyorum. Zekâtımı Cemazelahir ayında mı vermem gerekir yoksa yine
Ramazan ayında zekatımı verebilir miyim? Geçmiş iki senede zekatı, bir ay geciktirdiğim için
yapmam gereken bir şey var mı? Nitekim ben Ramazan ayında zekatımı çıkarırken Ramazan ayı
dahil hesaplayarak bende bulunan paranın zekatını ödemiştim.

Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
,
Birincisi: Müslümanın elindeki para nisaba ulaştığında ve o paranın üzerinde bir sene geçer geçmez
zekatı anında ödemek vaciptir. Şayet mazeretsiz bir şekilde geciktirilirse günahkar olunur. Ancak
fakirin bulunmaması gibi meşru bir nedenden dolayı geciktirilirse sakınca yoktur.
Nevevi rahimehullah şöyle dedi: “Zekat, tahakkut ettiği anda hemen ödemek vaciptir. Ödemeye
imkanı varsa geciktirmek caiz değildir. İmam Malik, Ahmed ve alimlerin cumhuru bu görüştedirler.
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Zira yüce şöyle buyurdu: “ Zekatı verin” ifadesi emir kipi ile zikredilmiştir. Bu ifade bir şeyi hemen
yapılmasını gerektirir. (Şerhulmuhezzeb 5/308)
Şayet zekatın ödeme günü Cemazilahir olarak vakti gelmişse mazeretsiz bir şekilde Ramazan
ayına ödemek üzere geciktirebilir miyiz?
Cevap: Nisap miktarı üzerinden bir sene geçmesinden sonra fakirlerin bulunmaması gibi meşru bir
mazeret olmadığı takdirde zekatın geciktirilmesi caiz değildir. Ramazan ayına geciktirmek ancak
yakın bir süre zarfındaysa caiz olur. Örnek olarak Şaban ayının ikinci yarısında tahakkuk olmuş
zekat, Ramazan ayında verilebilir. Bunun dışında geciktirme durumları caiz değildir. (Daimi Fetva
Kurulu 9/398)
İkincisi: Zekatı, bilmeden yanlış bir düşünceden dolayı Ramazan ayına geciktirmiş olmanızda bir
sakınca yoktur. Ramazan ayında ödenen zekatla farz yerine gelmiştir. Ayrıca üzerinizde bir
yükümlülük yoktur. Ancak bu sene içerisinde tahakkuk eden zekatı Cemazelahir ayında ödeyerek
Ramazan ayına geciktirmemek gerekir.
En iyisini Allah bilir.
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