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 Soru:  

Çocuk ve delinin malına zekât gerekir mi? 

 Cevap:  

Bu konu âlimler arasında ihtilâflıdır. 

Bazı âlimler: Dînen mükellef olmadıklarını dikkate 

alarak çocuk ve delinin mallarına zekât farz olmaz, 

demişlerdir. Bilindiği gibi çocuk ve deli dînen mükellef 

değildir. Bu sebeple onların mallarına zekât farz değildir. 

Bazı âlimler ise; çocuk ve delinin malına zekât 

farzdır, demişlerdir.Doğru olan görüş budur. Çünkü zekât 

malın haklarındandır. Bu konuda mal sahibine bakılmaz.  

Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ۡمَ�ٰلِِهمۡ  ِمنۡ  ُخذۡ   
َ
 َوَصّلِ  بَِها َوتَُزّ�ِيِهم ُ�َطّهُِرُهمۡ  َصَدقَةٗ  أ

َّ  َعلَۡيِهۡمۖ  ُ ٱوَ  لُّهۡمۗ  َسَ�نٞ  َصلَٰوتََك  ِِ  ﴾ ١ َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َّ

 ]  ١٠٣:  مآليةملو�ة سورف  [
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"Onların mallarından,onları kendisiyle 

arındıracağın ve temizleyeceğin bir zekât al ve onlara 

duâ et. Cünkü senin duân onlar için sükûnettir 

(onların kalplerini yatıştırır). Allah, hakkıyla işitendir, 

hakkıyla bilendir."1 

Allah Teâlâ, farzlığın yeri olarak malı göstermiştir. 

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- de Muaz b. 

Cebel’i Yemen’e gönderirken ona şöyle emretmiştir:  

ِت  نََّك ((
ي
بِ  ِلني  قَويل ً  رَْ تي

َ
ِكتَ ِب  أ

ي
  فَ ديُ�ُهمي  مر

َ
 نِل

  أني  َشَه َدفِ 
َ
َ  ال

َ
ِّ  مُهللا، نالّ  نل

َ
َط ُعوم ُتمي  فَإني  مِهللا، رَُسوُا  َاَ

َ
 أ

ُهمي  ِليَِك، ِغمي عي
َ
نّ  فَْ

َ
َتَض  قَدِ  مهللاَ  أ ْي  َصغََومٍت  َخيَس  َعغَييِهمي  م

ّ  م مٍ  ُُ إِني  ، َاَلغَةٍ  يَوي
َط ُعوم ُتمي  فَ

َ
يَِك، أ ُهمي  ِلَ ِغمي عي

َ
 مهللاَ  أنّ  فَْ

َتََض  قَدِ  ْي ِنيَ ئِِهمي  ِلني  رُؤَخذُ  َصَدقَةً  َعغَييِهمي  م
غي
َ
ُتَدّ  أ  َعَ  َْ

، َقَيمئِِهمي َط ُعوم ُتمي  فَإني  ُْ
َ
يَِك، أ ، َاَ�َيمئِمَ  فَإِيّ كَ  ِلَ َوميِِهمي مي

َ
 أ

َوفَ  َامرِّق  غُوِم؛ َدعي َ  اَيينَه  رَييَس  فإَِّهُ  ميَمظي )) ِحَج ٌب  مهللاِ  َاَ��ي
 . َعغَيهِ  ُلتَّفٌق 

                                                
1  Tevbe Sûresi: 103 
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"(Ey Muâz!) Şüphesiz ki sen, ehli kitap’tan olan 

insanların yanına gidiyorsun.Yapacağın ilk iş, onları 

Lâ ilâhe illallah’a ve benim Allah'ın elçisi olduğuma 

îmân etmeye dâvet etmek olsun. Bu konuda itaat 

ederlerse, onlara Allah’ın kendilerine gündüz ve gece 

olmak üzere her gün beş vakit namazı emrettiğini 

bildir. Bu konuda itaat ederlerse, Allah’ın kendilerine, 

zenginlerinden alınıp fakirlerine iâde edilmek üzere 

zekâtı farz kıldığını onlara bildir. Bu konuda itaat 

ederlerse, (zekâtlarını toplarken) sakın mallarının en 

iyilerini seçip alma. Mazlumun bedduâsından sakın. 

Çünkü mazlumun bedduâsıyla Allah arasında bir 

perde yoktur (mazlumun bedduâsı reddolunmaz)." P1F

1 

Buna göre çocuğun ve delinin malına zekât gerekir 

ve bu işi velîsi olan kimse üstlenir. 

 
           

                                                
1  Buhârî, Kitâbu'z-Zekât, "Zekâtın Farziyeti Babı", hadis no: 1395. Müslim, 

Kitâbu'l-Îmân, "Kelime-i Şehâdete ve İslâm'ın Emirlerine Dâvet Babı",  hadis 

no: 19  


