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 Soru:  

Bazı âlimler, fitre verilecek ürün çeşitleri nasla 

(hadisle) belirlendiği için pirinçten fitre verilmesi câiz 

değildir, diyorlar.  

Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? 

 Cevap:  

Bazı âlimler: Nasla belirlenen buğday, hurma, arpa, 

kuru üzüm ve kurutulmuş yoğurt olduğu zaman Fıtır 

sadakasını başka bir şeyden vermek câiz değildir, 

demişlerdir. 

 Bu söz,Fıtır sadakasını, bunlardan ve diğerlerinden 

hatta nakit olarak bile vermek câizdir, diyen kimselerin 

sözüne tamamen aykırıdır. Demek ki bu konuda iki taraf 

vardır. 

Doğru olan görüş; insanların yiyeceğinden Fıtır 

sadakasını vermektir. Çünkü Ebû Said el-Hudri'den -

Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle 

demiştir:  
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اّف((  ِْي ن  ُن
ن
ولِ  َ�ْهدِ  ِف  �  يَْومَ   خهللاِ  رَسن

ِطْريِ 
ْ
ِع ن  َطَعفَناَف َوَةنَ ، َطَعفمٍ  ِن ْ  َنفًع  خف َّ �ِيبن  خل َّ  َوخل

قِطن 
َ ْ
َّْمين  َوخص   [ روخ  خلخفري ].))َوخ

"Biz, Fıtır sadakasını, Nebi -sallallahu aleyhi ve 

sellem-'in zamanında yiyecekten bir sa' çıkarır 

verirdik. Bizim o zamanlar yiyeceğimiz, arpa, kuru 

üzüm, kurutulmuş yoğurt ve hurma idi." 0F

1 
Ebû Said el-Hudri -Allah ondan râzı olsun- buğdayı 

zikretmedi.Ben sahih ve açık bir hadiste Fıtır sadakasında 

buğdayın zikredildiğini bilmiyorum. 1F

2 Fakat buğdaydan 

fitre vermek de câizdir. Bunda şüphe yoktur.  

Üstelik İbn-i Abbas'ın -Allah ondan râzı olsun- 

rivâyet ettiği hadiste o şöyle demiştir:  

                                                
1 Buhârî, Kitâbu’l- Zekât, Bâbu Sadakatü’l-fıtır, (1506). 
2  Ebu Saîd -Allah ondan râzı olsun- başka bir rivâyette şöyle demiştir: 

 ّ ِبِ
ْعِريَهف ِف َ�َنفِن خّّ اّف طن ُن  ))   ْْو َنفًع ِن

َ
 َنفًع ِنْ  َطَعفٍم، َ

ْو َنفًع ِنْ  َ��ِيٍب 
َ
ْو َنفًع ِنْ  َشِعٍ ، َ

َ
 )) [ روخ  خلخفري ومسغ  ].َمْمٍي، َ

"Biz, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in zamanında fıtır sadakasını 

(fitreyi) yiyecek maddelerinden buğday, hurma, arpa ve kuru üzümden bir 

sa' olarak verirdik." (Buhârî ve Müslim) 
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ولن  ْهَيً  خهللان (( فََيَض رَسن ِطْرِي طن
ْ
 َ�َةَ  خف

خَهف  َّ
َ
ُِِ�، َنْ  َ ْعَمًة لِغَْمَسف ، َوطن ِِ فَ لِغّافمِِ  ِنْ  خلغّْةِو َوخلَيّ

َالِ  فَِ�َ  خَهف َ�ْعَد خلَاّ ََّ
َ
َالِ  فَِ�َ َ�َةٌ  َنْقبنوفٌَة، َوَنْ  َ َ�بَْل خلَاّ

َدقَفِت    ]وخا  نفجه[ روخ  َاو َخَو  )).َنَدقٌَة ِنْ  خلَاّ

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- fıtır 

sadakasını (fitreyi), oruçluyu ağzından çıkan her türlü 

gereksiz ve çirkin sözünden (günahından) arındırmak 

ve yoksullara gıda olması için farz kıldı. Kim fıtır 

sadakasını bayram namazından önce verirse, o kabul 

olunan bir sadakadır. Kim de onu bayram 

namazından sonra verirse, o sadakalardan bir sadaka 

olur." 2F

1 

O halde fıkıhçıların belirlediği beş sınıf yiyecekten 

biri olmasa bile insanların yiyeceklerinden Fıtır sadakasını 

vermek câizdir. Çünkü bu beş çeşit yiyecek yukarıda da 

işaret edildiği gibi Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’in 

zamanının yiyecekleri idi.Buna göre pirinçten de Fıtır 

                                                
1 Ebû Dâvûd, Kitâbu’l- Zekât, Bâbu Zekâti’l-Fıtır, hadis no: 1609. İbn 

Mâce, Kitâbu’l- Zekât, Bâbu Zekâtü’l-Fıtır, hadis no: 1827 
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sadakası vermek câizdir. Hatta benim görüşüme göre 

günümüzde pirinçten Fıtır sadakası vermek diğerlerinden 

daha faziletlidir.Çünkü bu daha az zahmetlidir ve insanlar 

nazarında daha kıymetlidir.  

Bununla beraber bu durum yer ve zamana göre 

değişebilir.Köyde yaşayanlara hurma daha sevimli 

gelebilir, bu sebeple köydeki insan Fıtır sadakasını 

hurmadan verir. Başka bir yerde üzüm insanlara daha 

sevimli gelebilir.O zaman insan Fıtır sadakasını üzümden 

verir. Yine kurutulmuş yoğurt kurusu ve diğerleri için de 

durum aynıdır.Her topluluk için onlara en yararlı hangisi 

ise ondan vermek daha faziletlidir. 

 

 

           


