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I. LKELER ve AMAÇLAR 

nsanõn var olup ya ayabilmesi için toplumsal hayatõn gereklili i öteden 
beri " nsan, tabiatõ itibariyle medenîdir" sözüyle ifade edilir. Bu bakõmdan tek 
tek ki iler, bireysel varlõklarõnõ devam ettirebilmek için bir topluma, toplum-
sal organizasyona katõlmak durumundadõrlar. Bu katõlõm, kendi varlõ õnõ 
sadece içinde sürdürebildi i topluma kar õ fertlere birtakõm görevler yükler. 
Ba ka bir ifadeyle, tek tek her birinin sosyolojik atmosferi olan "toplum"un 
sa lõklõ bir ekilde varlõ õnõ sürdürebilmesi için fertlerin, kendilerinden olu-
an bu topluma kar õ sorumluluklarõ vardõr. 

Toplum varlõ õnõn sa lõklõ bir ekilde sürebilmesi için, toplumsal denge 
ve barõ õn bir ekilde sa lanmasõ ve fertler arasõnda duygusal gerilime yol 
açabilecek etkenlerin giderilmesi arttõr. Bir toplumda zenginlerin ve fakirle-
rin bulunmasõ do aldõr. Fakat do al olmayan, bunlarõn birbirlerinin haklarõnõ 
gözetmemesi ve sosyoekonomik açõdan bir bakõma sünnetullah denilebile-
cek bu durumun toplumda gerilim ve gerginlik sebebi olmasõdõr. Bunun için 
de hem zengin ve fakir arasõndaki ekonomik düzey farkõnõn uçuruma dö-
nü memesi, yani zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olmasõnõn engel-
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lenmesi hem de bu yüzden gerçekle mesi muhtemel olan bu duygusal geri-
limin önlenmesi veya gerilimin alõnmasõ gerekir. 

Kur'ân-õ Kerîm’de bu yönde yapõlan düzenlemeler âdeta böyle bir gerilimin 
potansiyel varlõ õnõ ima edip, bunun engellenme ve giderilme yollarõ te his 
edilmektedir. Kur’an’da cennet ehli müttakiler tanõtõlõrken onlarõn dünyada 
güzel davranan kimseler oldu undan söz edilip “...ve mallarõnda muhtaç ve 

mahrumlarõn hakkõ vardõ" (ez-Zâriyât 51/19) buyurulur. Kur'an'õn ba ka bir 
yerinde, namaz kõlan ve namazlarõnda daim olanlarõn eline mal geçip, zengin 
olunca pintile en kimseler gibi olmadõklarõ belirtilerek "Bunlar sahip olduklarõ 

mallarda muhtaç ve mahrumun belli bir hakkõ bulundu unu unutmazlar" (el-
Meâric 70/22-25) buyurulmu tur. Bu te his ve belirlemenin Medine'de slâm 
toplumunun olu masõndan önce daha Mekke döneminde yapõlmõ  olmasõ 
problemin sadece slâm toplumu için de il, bütün toplumlar için geçerli oldu-
unu da ima eder. 

Aynõ anlamda olmak üzere Kur'an'da "Güzel bir söz ve ba õ lama, eziyete 

dönü en bir sadakadan daha iyidir; Allah zengindir ve halîmdir. Ey inananlar! 

Zekât dahil her türlü sadakanõzõ ba a kakmak ve eziyete dönü türmek sûre-

tiyle bo a çõkarmayõnõz. Bu, inanmadõ õ halde malõnõ gösteri  için harcayan 

ki inin tutumudur..." (el-Bakara 2/263-264) denilmi tir. 

Bu düzenleme toplumdaki ekonomik dengesizli in yol açabilece i muhte-
mel olumsuz sonuçlarõn azaltõlabilmesi için zekâtõ önemli bir araç olarak sun-
makla kalmõyor, aynõ zamanda bunun i leyi inde son derece önemli insanî 
meziyetlere, psikolojik faktörlere de i aret ediyor. Âyetten anla õldõ õna göre; 
zengin, verirken gönülsüz davranmayacak, ba a kakmayacak, aynõ ekilde 
fakir de alõrken ezilmeyecek, mahcubiyet duymasõ gerekmeyecek. Çünkü; biri 
borcunu ödüyor, di eri hakkõnõ alõyor, alaca õnõ tahsil ediyor; ba a kakma ve 
mahcubiyet için hiçbir neden kalmõyor. Bu düzenleme bir anlamda toplumsal 
gerilim sigortasõ görevi görüyor. 

Allah elçisinin benzetmesinde, müslümanlar bir vücut, bir bünye gibidir. 
Vücudun bir âzasõ sõzlayõnca bu sõzõyõ öbür organlarõn duymamasõ, bu sõzõyõ 
hafifletmeye çalõ mamasõ mümkün mü, böyle bir ey dü ünülebilir mi? Ha-
yõr! Çünkü, böyle bir bîgânelik, vücudun do al yapõsõna terstir. 

Nasõl ki bir bünyede, gerek içeride olu an gerekse dõ arõdan gelen mik-
roplara kar õ kendisini korumak için bir savunma mekanizmasõ varsa ve 
gerekli hallerde bu mekanizma harekete geçiyorsa, yine dõ arõdan gelecek 
fizikî müdahale ve saldõrõlara kar õ organlar imkân ve kabiliyetleri ölçüsünde 
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birbirlerinin yardõmõna ko uyorsa, toplum da aynen böyledir ve toplumsal 
bünye ayakta durabilmek için bu yardõmla mayõ yapmak zorundadõr. 

Allah elçisi, bir ba ka bildirimde zekâtõ müslüman toplumun be  temel 
esasõndan biri olarak ilân ederken, hem bu do al yapõya atõf yapmõ  hem de 
bunu bir sosyal denge ve adalet ideali olarak öngörmü tür. 

Bu suretle zikredilen âyet ve hadis bir ekonomik ve do al gerçe i ifade 
etmi  oluyor: Toplumda fakirlerin haklarõna riayet edilmemesi, vücuttaki bir 
uzvun kanamasõ gibidir; vaktinde tedbir alõnmazsa kan kaybõ bu vücudun 
hastalanmasõna, belki ölmesine yol açarsa, aynõ ekilde fakirlerin hakkõna 
riayet edilmemesi sosyal bir kanamadõr ve vaktinde tedbirler alõnmazsa bir 
canlõ organizma olan sosyal bünyenin sa lõ õnõ, belki varlõ õnõ yitirmesine 
yol açacaktõr. Bu hal, toplum üzerindeki ilâhî elin, rahmetin çekilmesi de-
mektir. Bütün bunlar zekâtõn sosyal bünyenin sa lõklõ bir ekilde var olma-
sõnõ sa lamaya, sosyal dokunun korunmasõna yönelik do al bir çaba oldu-
unu gösteriyor. "Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayõn" ve "Kendi-

nizi öldürmeyin" hitaplarõ, özel ba lamõ dõ õnda, bu anlamõ da vurgulamõ  
oluyor. 

Namaz ve oruç, bireysel ve ki isel geli me ve yükseli e, zekât ise adõyla 
örtü ecek ekilde, ferdî cimrilik, bencillik gibi kötü huylardan arõndõrma ya-
nõnda toplumsal bünyeye girmi  zararlõ mikro-organizmalardan arõnmaya, 
toplumsal bünyenin sa lõklõ bir ekilde serpilip büyümesine, geli mesine 
hizmet ediyor. Zekâtõn bir ibadet olu unun anlamõ burada gerçekle iyor: 
Toplumsal iyi olan adaleti sa lamaya yönelik, “toplumsal ibadet”. Namazõn 
bireysel ahlâkõ, zekâtõn ise toplumsal ahlâkõ gerçekle tirmeye yönelik olu u, 
bu iki ibadetin Kur'an'da ço u yerde birlikte zikredilmesini daha bir anlamlõ 
kõlõyor. 

Zekâtõn toplumsal temizleme ve arõtma anlamõnda olu u -sözcük anla-
mõnõn tamamlamasõ mahiyetinde olmak üzere- Kur'an'da "Onlarõn mallarõn-

dan sadaka (zekât) al. Onunla kendilerini temizlemi  ve arõtõp geli tirmi  

olursun" (et-Tevbe 9/103) denilerek belirtilir. Yukarõdan beri zikredilen âyet-
ler ve hadisler zekâtõn malõ de il, öncelikle toplumu temizleyen ve geli tiren 
bir mekanizma oldu unu gösterir. 

Peygamberimiz zekâtõ, yeni toplumsal olu umun temeline bir ibadet an-
lamõyla yerle tirmi  ve o dönemin artlarõnda en kolay ve pratik ekilde 
uygulanabilecek bir model öngörmü tür. Buna göre, belli bir zenginlik düze-
yine ula an ki iler ihtiyacõndan artakalan malõnõn kõrkta birini zekât olarak 
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verecektir. Bunun için de belli mallarda belli zenginlik ölçüleri (nisab) belir-
lenmi tir.  

 

II. MAH YET  ve ÖNEM  

Zekâtõn kelime anlamõ "artma, ço alma, arõtma ve berekettir". "Do ru 
söylemek, sözünü tutmak" anlamõna gelen sõdk kökünden alõnmõ  olan ve 
Kur'an ve Sünnet'te zekât anlamõnda da kullanõlmõ  olan sadaka kelimesi, 
daha sonraki devirlerde gönüllü malî ödemeler için kullanõlmaya ba lanmõ -
tõr. Fõkõh terminolojisinde ise zekât, Allah'õn, belirli yerlere sarfedilmek üzere 
dince zengin sayõlan ki ilerin mallarõndan belli bir payõn alõnmasõ i lemini 
ifade eder. 

Kur'ân-õ Kerîm'de zekât kelimesi iki yerde (el-Kehf 18/81; Meryem 

19/13) sözlük anlamõnda; sekizi Mekke döneminde nâzil olan sûrelerde 
olmak üzere otuz âyette ise terimsel anlamda kullanõlmõ tõr. Bu âyetlerin 
yirmi yedisinde namazla birlikte zikredilmi tir. Bundan anla õldõ õna göre, 
slâm'õn ilk dönemlerinden itibaren müslümanlar zekât fikrine alõ tõrõlmõ , 
daha sonra da, zengin olanlarõn bu imkânõnõ belli oranda fakirlerin ve top-
lumun ihtiyacõ için harcamasõ gerekti i, bunun namaz ibadeti kadar önemli 
oldu u hususu vurgulanmõ tõr. 

Zekâtõn Medine döneminde farz kõlõndõ õ bilinmekle birlikte bunun hangi 
yõlda gerçekle ti i tartõ malõdõr. Bir tesbite göre zekât hicretin 2. yõlõnda ra-
mazan orucundan önce, di er bir tesbite göre ise aynõ yõl ramazan orucun-
dan sonra farz kõlõnmõ tõr. Buhârî'nin rivayet etti i bir hadiste Hz. Peygam-
ber'in zekât farz olmadan önce fõtõr sadakasõnõ vermeyi emretti i, zekât farz 
kõlõndõktan sonra ise fõtõr sadakasõ konusuna de inmedi i, ancak müslüman-
larõn her ramazan ayõnda bayram namazõndan önce fõtõr sadakasõ vermeye 
devam ettikleri belirtilmektedir (Buhârî, “Zekât”, 76). Bu hadis, fõtõr sadaka-
sõnõn zekâtõn farz olmasõndan önce emredildi ini gösterdi ine göre ve oru-
cun farz kõlõndõ õnõ bildiren âyet hicretin 2. yõlõnda indi ine göre, zekâtõn 
ramazan orucundan sonra farz olmasõ gerekmektedir. 

Kur'ân-õ Kerîm'de ve Hz. Peygamber'in sünnetinde zekât daima namazla 
birlikte zikredilmi tir. Bu husus namazla zekât arasõndaki kuvvetli ba lõlõ a, 
ki inin Müslümanlõ õnõn ancak bu ikisini eda etmekle olgunluk derecesine 
erece ine bir delildir. Namaz bedenî, zekât ise malî bir ibadettir. kisine hâkim 
olan ruh Allah'a yakla mak ve onun rõzâsõnõ kazanmaktõr. 
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Kur'an zekât vermeyi, müminlerin, muhsinlerin, iyi ve müttaki kullarõn 
vasõflarõndan saymõ tõr. O halde müminler, muhsinler, müttakiler zümre-
sinde yerini almak isteyen bir zengin, zekâtõnõ verecek namazõnõ da kõlacak-
tõr. Zira Cenâb-õ Allah kurtulu a erecek müminlerin bir özelli inin de zekât-
larõnõ vermeleri veya zengin olup da zekât verebilmek için çalõ malarõ oldu-
unu haber vermektedir (el-Mü’minûn 23/1-4). Yine bir hadiste, her insanõn 

sadaka vermesi bir ödev olarak telakki edilmi  ve bu u urda çalõ masõ te vik 
edilmi tir (Buhârî, “Zekât”, 30). 

Kur'ân-õ Kerîm'de zekâtõn mâna ve öneminden bahseden birçok âyet vardõr: 

"Hidâyet ve müjde namaz kõlan, zekât veren müminler içindir" (Lokmân 

31/3-4). 

"Yüzlerinizi do u ve batõ tarafõna çevirmeniz iyi olmak demek de ildir. A-

sõl iyi olan, Allah'a, âhiret gününe, meleklere, kitaba, peygamberlere inanan, 

yakõnlarõna, yetimlere, dü künlere, yolculara, yoksullara ve kölelere sevdi i 

maldan harcayan, namaz kõlan ve zekât verenler... dir" (el-Bakara 2/177). 

Kur'ân-õ Kerîm mü rikleri kötülerken onlarõn vasõflarõndan birinin zekât 
vermemek oldu unu zikreder: 

"Yazõklar olsun o mü riklere ki, onlar zekât vermezler ve âhireti de inkâr 

ederler" (Fussilet 41/6-7). Burada hem onlarõn toplumdaki ihtiyaç sahibi 
kimseler için harcama yapmadõ õ, bencil davrandõ õ ifade edilmi  hem de 
zekâtõn ve âhirete imanõn müminlerin iki temel özelli i oldu u vurgulanmõ -
tõr. 

Zekât vermeyen bir zengin Allah'õn geni  rahmetine, Allah ve Resulü'nün 
dostlu una da hak kazanamaz. Zira Allah Teâlâ öyle buyurur: 

"Rahmetim her eyi ku atmõ tõr. Ben onu, sakõnan, zekât veren ve âyetlerime 

iman edenlere has olmak üzere tesbit edece im" (el-A‘râf 7/156). 

"Sizin dostunuz ancak Allah, O'nun elçisi ve boyun bükerek namazõ kõ-

lan, zekâtõ veren müminlerdir" (el-Mâide 5/55). 

Bütün bu âyetler zekâtõn ne büyük önem ta õdõ õnõn açõk delilleridir. 

Zekât, fõkõh dilinde sadece "farz" diye bilinen hükümlerden biri olmayõp, 
aynõ zamanda slâm binasõnõn üzerine in a edildi i be  büyük sütundan 
biridir; slâmiyet'i karakterize eden kurumlardandõr. slâm'õn be  artõndan 
biri olan namaz bedenî ibadetleri, zekât ise malî ibadetleri simgeler. Zekât 
her eyden önce bir ibadettir. Müslüman bu ibadeti Allah'õn emrine uyarak, 
O'nun rõzâsõna kavu mayõ dileyerek gönül ho nutlu u ve halis bir niyetle 
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yerine getirmelidir. Çünkü, ancak bu ekilde eda edilen zekât Allah katõnda 
kabul görebilir. 

Zekâtõnõ öncelikle zamanõ ve mekânõ yaratan yüce Allah'õn emri oldu u 
için ödeyen, bu ve di er ibadetleri O'na yakõn olmak, O'na ükretmek ama-
cõyla yerine getiren müslüman, âhiret hayatõnõn nimetlerine ve cennette 
Allah'a yakõn olmaya ehil olur. 

Zekâtõn bu ibadet mânasõ yanõnda bir de yüce insanî hedefleri, üstün 
ahlâkî de erleri ve iktisadî gayeleri vardõr. Kur'ân-õ Kerîm zekâtõn hedeflerini 
“tathîr” (temizleme) ve “tezkiye” (arõtma) kelimeleriyle özetler: 

"Onlarõn mallarõndan sadaka (zekât) al. Onunla kendilerini temizlemi  

ve tezkiye etmi  olursun" (et-Tevbe 9/103). Bu iki kelime zenginin ruh ve 
nefsinin, mal ve servetinin hem maddî hem de mânevî yönden temizlenme 
ve arõnmasõnõ içine almaktadõr. Bunlarõ öyle açõklamak mümkündür: Zekât 
veren, ba ta cimrilik olmak üzere birçok kötü huy ve alõ kanlõktan arõnõr. 
Cimrilik fert ve toplum için kötü bir hastalõktõr. Bu hastalõk ki iyi mal u runa 
kan dökmeye, vatana ihanete, devlet malõnõ yemeye kadar götürür. te 
zekât –verildi i oranda– ödeyenin duygularõnõ mala tutkunluk zilletinden 
temizler, paraya kulluk ba õndan kurtarõr. 

slâm dini insanõn sadece Allah'a kul olmasõnõ, Allah'tan ba ka her eyin 
esaretinden kurtulmasõnõ, yaratõlmõ larõn efendisi olma özelli ini korumasõnõ 
arzu etmektedir. Bunun bir yolu da zenginin her sene malõnõn zekâtõnõ ve-
rerek hem Allah'õn emrine boyun e mesi hem de dünya malõnõn kendisine 
geçici bir süre için tevdi edilmi  bir emanet oldu unun bilincine varmasõdõr. 

Bencillikten kurtulan, paraya ve mala dü künlükten temizlenen, darda 
kalmõ larõn yardõmõna ko mayõ huy edinen kimseler Allah'õn ve elçisinin 
ahlâkõ ile ahlâklanõrlar. 

Zekât, Allah'õn verdi i nimetlere ükürdür. Namaz, oruç gibi bedenî iba-
detler, Allah'õn ihsan etti i vücut sõhhat ve selâmetinin ükrüdür. Ba ta zekât 
olmak üzere yapõlan gönüllü malî ödemeler de mal nimetinin ükrüdür. Bu 
duygularla zekâtõnõ veren mümin her nimetin, meselâ sa lõ õn, ilmin, sanatõn 
ükürlerinin o nimetlerle ödenece inin uuruna varõr. 

Zekât, zenginin sadece kötü huy ve duygularõnõ gidermekle kalmaz, 
onun malõnõ da ba kalarõnõn haklarõndan temizler. Zenginin malõnda fakirin 
ve ihtiyaç sahibinin hakkõ bulundu undan bu hak ayrõlõp verilmedikçe mal 
temizlenmi  sayõlmaz. 
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Sosyal dayanõ ma sisteminin temelini olu turan zekâtõn, bir ibadet anlayõ-
õyla ele alõnmasõ ve fakir, kimsesiz, muhtaç, yetim, yolda kalmõ  ve borçlu 

gibi yardõma muhtaç bütün sõnõflarõ kapsayacak kadar geni  olmasõ, slâm 
dininin toplumsal bütünle me, kayna ma ve dayanõ maya büyük bir önem 
atfetti ini gösterir. Günümüzde insanlarõn devletten vergi kaçõrmak için ince 
muhasebe hesaplarõ yaptõrdõklarõ dü ünülürse, modern vergilendirme prensip-
lerinin hemen hepsini bünyesinde ta õyan zekâtõn bu yakla õmla ele alõnmasõ-
nõn sa ladõ õ yararlar daha iyi anla õlõr. Zekât, sosyal güvenli in finansma-
nõnda, herhangi bir zarar ve felâkete u rayan insanlara yardõm elinin uzatõl-
masõnda mükemmel bir araçtõr. 

Zekât teriminin ta õdõ õ artma ve üreme (nemâ) dikkat çekicidir. Yoksul 
zümrelerin eline geçen para her eyden önce insan onurunu geli tirir, i  
gücü kalitesini artõrõr, bunun yanõnda artan satõn alma gücü sayesinde yük-
selen umumi, talep hacmi ekonomik hayata dinamizm getirir. 

slâm ekonomisinin ekseni olan zekâtõn en dikkate de er özelli i slâm'õn 
artlarõndan sayõlõp tek tek fertlerin vicdanlarõna mal edilmi  olmasõdõr. Asrõmõzda 

devletlerin yükledikleri vergilerden her ülkedeki vatanda larõn kaçmaya çabala-
dõklarõ ve bu u urda çe itli muhasebe oyunlarõ geli tirdikleri göz önünde bulun-
durulursa zekâtõn bu yönü daha iyi anla õlõr. 

Zekât, servet biriktirip onu âtõl hale getirmenin amansõz dü manõdõr. Bi-
riken servet zekâtõn tarhedildi i birinci kalem matrahtõr. A a õdaki âyetleri 
dü ünerek okuyan müslümanlarõn, imkân sahibi olduklarõnda zekât verme-
meleri mümkün de ildir. 

"Altõnõ ve gümü ü biriktirip de onlarõ Allah yolunda harcamayanlar için 

acõklõ bir azabõ müjdele. O gün (bu altõn ve gümü ler) cehennem ate inde kõzdõrõ-

lõp bunlarla onlarõn alõnlarõ, bö ürleri, sõrtlarõ da lanacak ve (o esnada) i te nefis-

leriniz için toplayõp, sakladõklarõnõz; artõk saklayõp istifçilik etti iniz bu nesnelerin 

acõsõnõ haydi tadõn! (denilecek)" (et-Tevbe 9/34-35). 

Zekât sermayeyi yatõrõma zorlar. Çünkü elde âtõl tutulup yatõrõma yön-
lendirilmeyen sermaye, yõldan yõla zekât ödemeleri sebebiyle erimeye yüz 
tutar. 

Zekât sayesinde zenginle fakir arasõnda güven, saygõ ve sevgi olu ur. 
Zengin zekâtõnõ verirken fakiri incitmemek için âzami titizli i gösterir. Çünkü 
Kur'an bu ekilde muamele edenleri övmü , iyilik yapõp da bunu insanlarõn 
ba õna kakmanõn yapõlan iyili in, de erlerini dü ürdü ünü haber vermi tir. 

 



426 LM HAL 

 

III. ZEKÂTIN ARTLARI 

Zekâtla ilgili fõkhî bilgi ve tartõ malarõn ba õnda, zekâtõn kimlere hangi 
artlarda farz oldu u ve verilen zekâtõn geçerli olabilmesi için ne gibi artla-

rõn gerekti i hususu yer alõr. Ancak buna geçmeden önce konuyla ilgili bazõ 
temel terimlerin açõklanmasõnda fayda vardõr. 

Zekâtõn vücûb sebebi zenginliktir. Artõcõ vasõfta belirli bir miktar mala 
mâlik olan kimse zekât açõsõndan zengin sayõlõr. Zenginli in ölçüsü sayõlan 
miktara ve alt sõnõra "nisab" tabir edilir. Borcundan ve tabii ihtiyaçlarõndan 
fazla nisab miktarõ artõcõ mala sahip olan ve bu malõnõn üzerinden bir kamerî 
yõl geçen kimse zekât ödemekle mükellef olur. 

Zekâtõn rüknü, yani onun yapõsõndan bir parça te kil eden unsur, zen-
ginlik ölçüsü sayõlan miktardaki maldan zekât borcunu çõkarmak ve onu 
hak sahibine temlik ve teslim etmektir. 

Zekât; müslüman, hür, akõllõ, bâli , tabii ihtiyaçlarõndan fazla artõcõ vasõf-
taki mala tam bir mülkiyetle mâlik olan ve bu mâlik olu unun üzerinden bir 
(ay) senesi geçen kimselere farzdõr. Bu farzõn sahih olarak ödenebilmesi için 
de ehline verilmesi ve verilirken de niyet edilmesi gerekir. 

Görüldü ü gibi zekâtõn farz olabilmesi için hem mükelleflerle ve hem de 
mallarla ilgili artlar vardõr. Aynõ ekilde bu farzõn edasõnõn sõhhati için de 
birtakõm artlar aranmaktadõr. 

 

A) YÜKÜMLÜLÜK ARTLARI 

Bir kimsenin zekâtla yükümlü (mükellef) tutulabilmesi için gereken 
artlar, ilmihal dilinde, vücûb artlarõ veya zekâtõn farziyetinin artlarõ ola-

rak da anõlõr. Zekâtla yükümlülük için gereken artlarõn bir kõsmõ mükellefte, 
bir kõsmõ da malda aranan bazõ özelliklerdir. 

a) Mükellef ile lgili artlar 

Zekât, slâm'õn be  esasõ arasõnda yer alan bir ibadet olmasõ sebebiyle, 
namaz ve oruçla mükellefiyette söz konusu olan artlar, ilke olarak, zekâtta 
da aranõr. Ancak zekât, sosyal yardõmla ma ve dayanõ ma içeri i de ta õyan 
malî bir mükellefiyet olmasõ ve üçüncü ahõslarõn haklarõnõ da ilgilendirmesi 
sebebiyle, di er ibadetlerde aranan akõl ve bulû  artõnõn bunda aranõp 
aranmayaca õ tartõ ma konusu olmu tur. 
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Zekât bir ibadet sayõldõ õ için, öteden beri, zengin gayri müslim vatan-
da larõn, zekâtla yükümlü olmalarõ hiç gündeme gelmemi , bunun yerine 
onlardan ba ka isimler altõnda ba ka vergiler alõnmõ tõr. 

Çocuk ve akõl hastalarõnõn "ö ür" denen toprak ürünleri zekâtõndan so-
rumlu olduklarõnda görü  birli i bulunmakla birlikte, bunlarõn zekâta tâbi 
di er mallarõndan zekât alõnõp alõnmayaca õ konusunda farklõ iki görü  ileri 
sürülmü tür. Ebû Hanîfe akõllõ ve bâli  olmayanlarõ, toprak ürünleri ve 
kamu hukukunun bir parçasõ olarak alõnan zekât türü hariç, zekâtla mükel-
lef tutmamõ tõr. Fakihlerin ço unlu una göre ise akõl hastalarõnõn ve çocu-
un mallarõ zekâta tâbidir. Bu borcu veli ve vâsileri öderler. Zekât vekâletle 

yerine getirilebilen malî bir ibadettir. Veli zekâtta çocu un ve akõl hastasõnõn 
vekilidir. Bu vecîbeyi yerine getirmede onun yerini almaktadõr, dolayõsõyla 
onlar adõna zekât verir. 

Bu iki farklõ görü ten, ço unlu un görü ü daha güçlü ve tercihe ayan 
görünmektedir. Çünkü zekât netice itibariyle zenginli in borcudur, topluma 
kar õ bir yükümlülük mahiyetindedir ve sosyal adaletin gerçekle mesine 
hizmet etmektedir. 

b) Mal ile lgili artlar 

Kur'an zekâta tâbi olan mallara genel olarak temas etmi  (bk. et-Tevbe 

9/103), Hz. Peygamber de hadislerinde hangi mallarõn ne artlar içinde ze-
kâta tâbi olacaklarõnõ belirtmi , zekât memurlarõna vermi  oldu u tâlimat-
larda bu mallardan nasõl ve ne ekilde zekât tahsil edilece ini ö retmi tir. 
Zekâtla ilgili olarak daha sonraki dönemde olu an fõkõh doktrini de Hz. Pey-
gamber ve sahâbe dönemindeki bu uygulama örnekleri etrafõnda geli mi tir. 
Bunun sonucu olarak, bir malõn zekâta tâbi olabilmesi için "tam mülk olma", 
"artõcõ özelli e sahip olma", "nisaba ula mõ  olma", "tabii ihtiyaçlardan fazla 
olma", "üzerinden bir yõl geçmi  olma" gibi artlarõn arandõ õ görülür. Ancak 
bu artlarõn gereklili inin Kur'an'da veya Hz. Peygamber tarafõndan açõkça 
zikredilmedi ini, fakihlerin ilk dönemlerdeki zekât tahsil örnek ve usullerin-
den bu sonucu çõkardõklarõnõ burada belirtmek gerekir. Zekât konusundaki 
klasik fõkõh doktrini bu metotla ve böyle bir süreçte olu mu tur. 

slâm hukukçularõnõn "mal" kavramõyla ilgili görü leri, slâm toplumu-
nun ekonomik geli im seyriyle âdeta paralellik arzeder. Hanefîler'e göre mal, 
insanõn mâlik oldu u ve kendisinden âdete uygun olarak yararlandõ õ her 
eydir. Fakihlerin ço unlu u menfaatleri "mal" kabul ederken Hanefîler kar õ 
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görü tedir. Ancak zekât hukuku bakõmõndan Hanefîler'in görü ü daha a õr-
lõklõ görünmektedir. 

1. Tam Mülkiyet. Bir malõn zekâta tâbi olabilmesi için art olan "tam 
mülk (el-milkü't-tâm)" tabirinden maksat o malõn, hem kendisinin (ayn) hem 
de menfaatlerinin, sahibinin tasarruf salâhiyet ve kudreti altõnda bulunmasõ-
dõr. Yani mal, mükellefin fiilen elinde veya onun tasarrufu altõnda buluna-
cak, ona ba kalarõnõn hakkõ taalluk etmi  olmayacak, o maldan ortaya çõka-
cak fayda mükellefe ait olacaktõr. 

Tam mülk olma artõnõn zekâta tâbi mallarda aranmasõnõn ba lõca so-
nuçlarõ unlardõr: 

Fakihlerin ço una göre; 

1. Belirli sahibi olmayan mallar zekâta tâbi de ildir. Buna göre halkõn yara-
rõna sunulan, herkesin istifade etti i mallar, devletin zekât, vergi ve ba ka gelir-
lerinden elde etti i mallar belirli bir mâliki olmadõ õ için, zekâta tâbi de ildir. Bu 
mallar bütün topluma aittir ve onlardan bir kõsmõ da fakirdir. 

2. Fakir, yetim ve kimsesizlerin doyurulmasõ, okutulmasõ, cami, mescid, 
yol, köprü yapõmõ gibi amaçlarla hayõr kurulu larõna vakfedilen mallar zekâta 
tâbi de ildir. Ancak o luna, ailesine veya falanõn o ullarõna gibi belirli bir ki i 
veya ki ilere yapõlan vakõflar böyle de ildir. Böyle vakfedilen mallar zekâta 
tâbidir. Çünkü bu durumda vakfedilen malõn mülkiyeti vakfedenden vakfedi-
lene geçmekte ve onda sürekli kalmaktadõr. 

3. Hõrsõzlõk, gasp, rü vet, faiz gibi haram yollarla kazanõlan -haram mal- 
zekâta tâbi de ildir. Çünkü âlimler haram malõ, elinde bulunduranõn mül-
künü kabul etmemi ler, onda tasarrufu yasaklamõ lardõr. 

Tam mülk olma artõnõn Hanefîler'e göre ba lõca sonuçlarõ: 

1. Elde bulunmayan ve ele geçece i de umulmayan malda zekât yoktur. 
Kimi Hanefîler'e göre ise faydalanõlmayan malda da zekât yoktur. Bu ikinci 
görü e göre inkâr edilen, gasbedilen, dü man tarafõndan alõnan, kaybolan, 
denize dü en, sahraya gömülüp yeri unutulan, devlet tarafõndan müsâdere 
edilen mallar tekrar sahipleri tarafõndan ele geçirilmedikçe zekâta tâbi de il-
dir. Çünkü bu mallarda elde bulundurma ve tasarruf imkânõ yoktur. Yani 
tam mülkiyet yoktur. Tam mülkiyetin tanõmõna ili kin bu görü  farklõlõ õ, ilk 
imamlardan nakledilen "Mâlü'd-dõmâr'da zekât yoktur" sözünde geçen 
"mâlü'd-dõmâr" tabirinin tefsirinden kaynaklanmõ tõr. 
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âfiîler'e göre ise, malõn elde bulunmayõ õ zekât ödeme yükümlülü ünü 
ortadan kaldõrmaz. Buna göre gasbedilen, kaybolan, çalõnan, denize dü en vb. 
mallar, sahibinin eline geçince tahakkuk eden bütün zekâtlarõ verilmelidir. 

2. Ebû Hanîfe'ye göre kocasõndan vadeli mehrini almadõkça kadõn ze-
kâtla mükellef de ildir. Çünkü o mehre nikâh akdi ile mâlik olmu tur, fakat 
bu noksan mülkiyettir. Kadõn mehri teslim almakla ona tam mâlik olur. 

3. Borçlu, borcuna kar õlõk olan malõndan dolayõ zekât mükellefi olmaz. 
Elinde olan bu malõn mâliki de ildir. 

4. Rehin olarak verilen maldan dolayõ da mal sahibi zekâtla yükümlü 
olmaz. Çünkü bu mala mâlik olsa da zilyed de ildir. Mal, borcu kar õlõ õ 
rehin alanõn elindedir. 

5. Satõn alõnõp da teslim alõnmamõ  mallar zekâta tâbidir. Çünkü alõcõ, 
satõm akdi sonucu bir mala tam mâlik olmu tur. Malõn elinde olmamasõ ze-
kâtõn alõcõya farz olmasõna mani de ildir. 

6. Malõ yanõnda olmayan yolcu zekâtla mükelleftir. Çünkü o, vekil ara-
cõlõ õ ile malõnda tasarrufta bulunabilir. 

Alaca õn Zekâtõ: Malõn tam mülk olmasõ artõnõn tabii bir sonucu ola-
rak, bir kimsenin ba kasõnõn zimmetindeki alaca õ için zekât verip vermeye-
ce i veya hangi artlarda verece i fakihler arasõnda tartõ ma konusu ol-
mu tur. 

Fakihlerin ço unlu una göre alacaklar iki ana gruba ayrõlõr: a) Tahsil 
edilece i umulan alacaklar, yani ödeme imkânõna sahip ve borcunu da ka-
bul eden kimsedeki alacaklar zekâta tâbidir. Alacaklõ, her sene di er mallarõ 
ile birlikte bu alaca õnõn zekâtõnõ da öder. b) Tahsil edilece i umulmayan 
alacaklarõn ise, ancak elde edilince zekâtõ verilir. Elde edilince, geçmi  bütün 
yõllarõn zekâtõ ödenir diyenler de, sadece son bir yõlõn zekâtõ ödenir diyenler 
de vardõr. Hanefî müctehidlerine göre, elde edilmesinin üzerinden bir yõl 
geçmedikçe bu alaca õn zekâtõ ödenmez. 

Hanefî fakihleri, alaca õn zekâtõ konusunu biraz daha detaylõ ekilde ele 
almõ lar ve alaca õ üç gruba ayõrmõ lardõr: 

a) Kuvvetli alacak (deyn-i kavî): Borç verilmi  paralar ile ticaret mallarõ-
nõn bedelleri olan alacaklardõr. Bunlar borçlular tarafõndan inkâr edilmedikçe, 
tahsil edildiklerinde geçen senelere ait zekâtlarõ da verilmelidir. Fakat mü-
kellef alaca õndan en az 40 dirhem (yani zekât nisabõnõn 1/5'i kadar miktar) 
tahsil etmedikçe zekât borcunu ödemek zorunda de ildir. 
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b) Orta kuvvette alacak (deyn-i mutavassõt): Ev kirasõ gibi zekât mevzuu 
olmayan bir malõn bedelidir. Bu alacakta da geçen senelerin zekât borcu 
gerçekle ir, ancak zekât borcunun ödenme mecburiyeti için alacaklõnõn en 
az 200 dirhem miktarõ (nisab miktarõ kadar) tahsil etmesi gerekir. 

c) Zayõf alacak (deyn-i zaîf): Mal bedeli olmayan -mehir ve diyet gibi- 
alacaklardõr. Bu tür alacak zekâta tâbi de ildir. Tahsil edildikten sonra di er 
artlarõn gerçekle mesi ile zekâta tâbi olur. 

Fakihlerin bu konudaki farklõ görü lerinden hareketle bir özet vermek 
gerekirse; borçlunun kabul etti i ve ödeme gücüne sahip oldu u için öden-
me ihtimali yüksek olan alaca õn her yõl zekâtõnõn verilmesi, borçlunun öde-
me güçlü ü içinde bulunmasõ veya ödemeyi kabul etmemesi gibi durum-
larda ise elde edildikten sonra alaca õn zekâtõnõn verilmesi uygun olur. 

2. Nemâ. Bir malõn zekâta tâbi olabilmesi için aranan artlardan biri de 
nemâdõr. Sözlükte "artmak, ço almak, geli mek" anlamlarõna gelen nemâ 
dinî terim olarak iki kõsma ayrõlõr. 

1. Hakikî (gerçek) nemâ: Bir malõn ticaretle, do um yoluyla veya tarõmla 
artmasõdõr. Ticaret mallarõ, hayvanlar ve toprak ürünleri böyledir. 

2. Takdirî (hükmî) nemâ: Bir malõn kendisinde nemâ imkânõnõn bizzat 
(potansiyel olarak) mevcut olmasõdõr. Altõn, gümü  ve parada oldu u gibi. 

Bugünkü anlamda nemâ, malõn sahibine gelir, kâr, fayda temin etmesi, 
yahut kendili inden ço alma ve artma özelli ine sahip bulunmasõdõr. Böyle 
mallara “nâmî mallar” denilir. Hz. Peygamber'in ve ilk dört halifenin uygu-
lamalarõnõ dikkatle izleyen fakihler, bu devirlerde üzerlerinden zekât tahsil 
edilen mallarõn artõcõ vasfa sahip olduklarõnõ tesbit etmi ler ve bu vasfõ zekâ-
tõn vücûb artõ saymõ lardõr. 

Be  sõnõf mal zekâta tâbidir. Bunlar; para (altõn, gümü  vb.), ticaret mal-
larõ, toprak ürünleri, hayvanlar, define ve madenler. Bu mallar incelendi-
inde hepsinin nâmî (artõcõ vasõfta) olduklarõ görülür. 

Altõn ve gümü  ba ta olmak üzere para artõcõ vasõftadõr. Çünkü mübâ-
dele aracõ, de er birimidirler. Çalõ tõrõldõklarõnda gelir getirir, kâr sa larlar. 
Saklanmalarõ ve yatõrõmdan alõkonulmalarõ halinde tasarruf aracõ özelliklerini 
korurlar. Bunlarõn zekâta tâbi kõlõnmasõ, sahiplerinin dikkatlerini çekmi  ve 
paranõn yatõrõma sevkedilmesini te vik etmi tir. 

Ticaret kâr sa lamak, gelir elde etmek için yapõlõr. O halde ticarete konu 
olan her mal artõcõ vasõftadõr. 



ZEKÂT 431 

 

Toprak ürünleri ve hayvanlar da bizzat kendileri nâmî vasfa sahiptir. 
Toprak ürünleri emek kar õlõ õ topra õn verdi i yeni bir gelirdir. Madenler de 
böyledir. Hayvanlar ise do urmak, geli mek, et ve süt vermek suretiyle 
artõcõ vasõf kazanmaktadõrlar. 

Zekâta tâbi mallarda nemâ artõ arandõ õndan, bu artõ ta õmayan mal-
lar, meselâ binek hayvanlarõ, çalõ tõrõlan hayvanlar, oturulan evler ve ev 
e yalarõ, meslek kitaplarõ, meslekî aletler ve benzeri mallar zekâta tâbi de il-
dir. 

3. htiyaç Fazlasõ Olma. Zekâta tâbi mallarda aranan artlardan biri de o 
malõn, mükellefin kendisinin ve bakmakla yükümlü oldu u kimselerin temel 
ihtiyaç maddelerinin (havâic-i asliyye) dõ õnda olmasõdõr. 

slâm'da di er bedenî ve malî yükümlülüklerde oldu u gibi zekâtta da 
mükellefin de i ik açõlardan durumu göz önünde bulundurularak ki ilere 
mâkul, ta õnabilir ve anlamlõ mükellefiyetler yüklenmi tir. Bu anlayõ õn bir 
uzantõsõ olarak, mükellefin temel ve tabii ihtiyaç maddeleri zekât matrahõ 
dõ õnda tutulmu tur. Kur'an'daki "....afvõ infak ediniz." (el-Bakara 2/219) 
âyetini slâm bilginleri, 'kazandõ õnõz me rû maldan kendinizin ve aile fert-
lerinizin tabii ihtiyaçlarõndan fazlasõnõ infak ediniz' eklinde anlamõ lardõr. 
Hz. Peygamber de zekâtõn varlõktan verilece ini beyan etmi tir (Buhârî, “Ze-

kât”, 18). 

Bir kimsenin zekâtla mükellef tutulabilmesi için zengin olmasõnõn gerek-
ti i açõktõr. Bununla birlikte, hangi tür mal ve alaca a sahip olmanõn zen-
ginli in göstergesi sayõlaca õ hususu, zekât müessesesine bakõ  açõsõyla ilgili 
oldu u gibi, toplumlarõn telakkileri ve sosyoekonomik artlarõyla da yakõn-
dan alâkalõ bir konudur. Buna ba lõ olarak, hangi tür mallarõn temel ihtiyaç 
maddeleri sayõlaca õ ve bunu belirlemede ölçünün ne olaca õ hususu da 
slâm bilginleri arasõnda tartõ malõ kalmõ tõr. 

Esasen ihtiyaç gizli ve ki iseldir. Ki ilerin dünyadaki arzu ve ihtiyaçla-
rõna bir sõnõr getirmek de imkânsõzdõr. Bununla birlikte fakihler, temel ihtiyaç 
maddelerinin belirlenmesini ki ilerin ahsî tercihlerine bõrakmayõ uygun 
görmeyip birtakõm objektif ve açõk ölçüler getirmek istemi lerdir. Çünkü s-
lâm'õn aslî ibadetlerinden biri ve sosyal adaleti gerçekle tirmenin de en tabii 
vasõtasõ olan zekât mükellefiyetin artlarõnõ ki ilerin dindarlõk, di erkâmlõk 
ve fedakârlõk duygularõna bõrakmak yerine bazõ objektif ölçüler belirlemek 
düzenli ve dengeli bir hak ve görev da õlõmõ açõsõndan vazgeçilmez bir önem 
ta õmaktadõr. 
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Hanefîler'e göre, ki i ve aile fertleri için gerekli bir yõllõk gõda maddeleri, 
giyecekler, sanat ve meslek aletleri, oturulan ev, ev e yasõ, binek aracõ, ilim 
için edinilen kitaplar aslî ihtiyaç sayõlõr. 

Temel ihtiyaçlar ki inin hayatõnõ korumak ve insan onuruna yakõ õr bir 
ekilde sürdürmek için muhtaç oldu u eylerdir. Bir kimsenin yeme, içme, 

barõnma, sa lõk, i  ve meslek edinme, seyahat, dinlenme ve e itim gibi tabii 
ve temel ihtiyaçlarõnõ içinde ya adõ õ toplumun genel iktisadî seviyesine göre 
lüks ve a õrõ sayõlmayacak ölçüde gidermesi mümkün ve me rû görünmek-
tedir. 

Aslî ve tabii ihtiyaç kavramõnõn ve bu konudaki ölçülerin zamanõn, çev-
renin ve artlarõn de i mesi ile de i ebilece i do rudur. Ancak insanõn her 
arzu etti i ey de zaruri ihtiyaç de ildir. srafõn yaygõnla tõ õ, insanlarõn 
âdeta her eyin en iyisini tüketme yarõ õna girdi i ve lüks e yanõn neredeyse 
ihtiyaç haline geldi i günümüzde temel ihtiyaç maddelerinin belirlenmesinin 
ki ilerin kendi sosyal çevresine, kültür ve alõ kanlõklarõna ve kendi tesbitine 
bõrakõlmayõp bu konuda toplumun ortak de erlerine ve toplumdaki asgari 
geçim ve hayat standardõna göre bir belirlemeye gidilmesi gerekir. Klasik 
dönemde fakihlerin ileri sürdü ü ölçüler de bir bakõma -o dönemler itibariyle- 
böyle bir i lev görmü tür. 

4. Nisab. Sözlükte "sõnõr, i aret, asõl ve kök" anlamlarõna gelen nisab 
kelimesinin terim anlamõ; zekâtõn vücûbuna alâmet ve ölçü olmak üzere 
tesbit edilen belirli bir miktardõr. 

Zengin olmanõn asgari sõnõrõ veya asgari zenginlik ölçüsü diyebilece i-
miz nisab, zekâta tâbi her mal için, Hz. Peygamber tarafõndan gösterilmi tir. 
Bu asgari sõnõrlar bir açõdan o dönem slâm toplumunun ortalama hayat 
standardõnõ ve zenginlik ölçüsünü göstermekle birlikte ileri dönemlerde de 
er‘î belirleme (mukadderât–õ er‘iyye) sayõlarak zekât nisabõ adõyla aynen 

korunmu tur. Bu itibarla fakihler, toprak ürünleri hariç, zekâta tâbi bütün 
mallarda nisabõn art oldu unda görü  birli ine varmõ lardõr. Hadislerde 
nisab miktarlarõ u ekilde gösterilmi tir: 

Gümü te nisab miktarõ 200 dirhem, altõnda 20 miskal, hayvanlarda 5 
deve, 30 sõ õr, 40 koyun, toprak ürünlerinde ise (cumhura göre) 5 vesktir 
(=bu dayda 653 kg.). Ebû Hanîfe'ye göre ise toprak ürünlerinin azõ da ço u 
da zekâta tâbidir. Toprak ürünlerinin zekâtõnda nisab aranmaz. 

Nisab miktarlarõnõn belirlenmesinde kullanõlan bu mallarõn, o dönemin 
en yaygõn zenginlik aracõ oldu u açõktõr. Nisabõn bu mallar üzerinden belir-
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lenmesi usulü, sosyal ve ekonomik artlarõn fazla de i medi i ileriki dö-
nemlerde de aynen korunmu  ve bu nisab miktarlarõ "belirlenmi  er‘î ölçü-
ler" olarak nitelendirilmi tir. Kaynaklar yukarõda ayrõ ayrõ sayõlan ve bugün 
için aralarõnda önemli bir de er farkõ ortaya çõkmõ  bulunan nisab miktarla-
rõnõn Hz. Peygamber döneminde birbirine denk olduklarõnõ belirtir. O dö-
nemde de i ik mallar için belirlenen bu nisab miktarõnõn bir ailenin yõllõk 
ortalama harcamalarõ tutarõ, âdeta asgari geçim standardõ oldu u dü ünüle-
cek olursa, günümüzde nisab miktarõnõn karõ, koca ve çocuklardan olu an 
en küçük bir ailenin yõllõk asgari harcamalarõ tutarõ olarak belirlenmesi ve 
böyle bir ölçünün esas alõnmasõ isabetli olur. Aylõk ücretlendirmenin geçerli 
oldu u kesimler için yõllõk ortalama yerine aylõk ortalama geçim standardõ-
nõn esas alõnmasõ ve buna göre bir çözüm getirilmesi yerinde olur. 

Zekât müslümanlarõn zenginlerinden alõnõr, fakirlerine verilir. Böyle bir 
malî mükellefiyetin konabilmesi için toplumda zenginlik sõnõrõnõn, daha 
do rusu asgari hayat ve geçim standardõnõn belirlenmesine ihtiyaç vardõr. 
Modern vergi sistemlerinin, asgari geçim indirimleri tesbit ederek bunlarõ 
vergi kapsamõ dõ õnda saymalarõ da böyle bir noktadan hareketledir. slâm 
dini bu durumu kendine özgü ve âdil bir ekilde çözüme kavu turarak top-
lumda nisab adõ altõnda böyle bir belirlemeye gitmi , nisabõn üstünde gelir 
ve serveti olanlardan zekât alõp, nisabõn altõnda gelir ve servet sahiplerini 
zekâttan muaf tutmu tur. 

5. Yõllanma. Zekâta tâbi mallarda aranan artlardan biri de, o malõn 
üzerinden bir kamerî yõlõn geçmi  olmasõ artõdõr ki buna fõkõh ilminde 
"havelânü'l-havl" tabir edilir. 

Hz. Peygamber, "Üzerinden bir -kamerî- yõl geçmedikçe, o malda zekât 

yoktur" ( bn Mâce, “Zekât”, 5) buyurmu tur. Fakihler, Hz. Peygamber ve 
Hulefâ-yi Râ idîn devirlerindeki zekât uygulamalarõndan hareketle altõn ve 
gümü  para, ticaret mallarõ ve hayvanlarda zekâtõn farz olmasõ için 
"havelânü'l-havl"i art ko arlar. Toprak ürünlerinin zekâtõ hasat mevsimi 
ödenece inden onlarda bu art bahis konusu de ildir. Madenlerin ve defi-
nelerin zekâtõ ise elde edildikleri zaman ödenir; bunlarõn üzerinden bir sene 
geçme artõ aranmaz. 

Zekâta tâbi olan mallarõn, "havelânü'l-havl" artõna göre iki grupta top-
landõ õ görülmektedir. Birinci grupta zekâtõn farziyeti için "üzerinden bir 
kamerî senenin geçmesi" artõ aranan para, ticaret mallarõ ve hayvanlar, 
ikinci grupta ise bu artõn aranmadõ õ toprak mahsulleri, maden ve defineler 
yer alõr. 
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Zekât mallarõndan üzerinden bir yõl geçme artõ arananlarla, böyle bir 
art ko ulmayan mallar arasõndaki farkõn yorumu öyle yapõlmaktadõr: 

Havelânü'l havle tâbi mallar ancak bir senede nemâlanõr, yani artar, ço alõr, 
kâr ve gelir getirir. Hayvanlar bu müddet içinde yavrulamak suretiyle ço a-
lõr. Ticarî yatõrõmlar kâra dönü ebilir. Toprak ürünleri ise hasat mevsimine 
kadar kendileri geli me gösterir. Bundan sonra artõk eksilmeye do ru gider. 
Ço alsõn diye elde bulundurulmaz. Madenler de yerden çõkarõlõp i lenmekle 
kâr elde edilir. Bu yönüyle madenler, toprak ürünleri gibidir. 

Zekât mallarõnõn bir kõsmõnda sene geçme artõnõn arandõ õ bir kõsmõnda 
aranmadõ õ konusunda görü  birli ine varan fakihler, zekâtõn vücûb sebebi 
olan nisabõn bu sene içinde ne zaman bulunmasõ gerekti i, ayrõca yeni ka-
zanõlan mallarda (mâl-i müstefâd) süre artõnõn aranõp aranmayaca õ konu-
larõnda farklõ görü ler ileri sürmü lerdir. 

Hanefîler'e göre; bir malda zekâtõn farz olabilmesi için, o malõn hem sene 
ba õnda ve hem de sene sonunda nisaba ula mõ  olmasõ arttõr. Bir kimse 
sene ba õnda nisab miktarõna ula an bir mala sahip olsa, bu mal sene içinde 
nisabõn altõna dü se, hatta tamamen tüketilse, fakat sene sonunda yine 
nisab miktarõna ula sa, sene sonu hesabõyla zekâta tâbi olur. Meselâ demir 
ticareti yapan bir tüccarõn deposunda sene ba õnda yüz ton demir varken, 
sene içinde bunlarõn bir kõsmõnõ satõ  yoluyla tüketse ve yerine elli ton demir 
alsa, sene sonundaki bu demir ile kasa mevcudunun zekâtõnõ vermekle mü-
kelleftir. 

âfiîler'e ve Hanbelîler'e göre; nisabõn bütün sene boyunca bulunmasõ 
gerekir. Bir mal sene içinde nisabõn altõna dü erse, ona zekât vâcip olmaz. 
Bir kimse sene ba õnda nisab veya nisab miktarõnõ a an bir mala sahip olsa, 
sene içinde satõ  ve hibe gibi yollarla bu mal nisabõn altõna dü se, o kimse 
nisab miktarõ mala sahip olana kadar zekâtla mükellef de ildir. Zekât mik-
tarõ mala sahip oldu u zaman sene geçme artõ tekrar ba lar. Ancak sene 
içinde elde edilen ticarî kârlarla, sene içinde do an hayvanlar bundan müs-
tesnadõr. Bunlar ana mallara tâbidir. 

Mâl-i müstefâd; önceden yok iken sonradan ferdin mülkiyetine geçen 
maldõr. Maa , ücret, ikramiye, geçici kazançlar, ba õ lar, miras yoluyla edi-
nilen servet vb. mâl-i müstefâd kapsamõna girer. Bu tür gelirlerle ilgili ba -
lõca hükümler unlardõr: 

1. Mâl-i müstefâd: Ticaret mallarõnõn kârõ, hayvanlarõn yavrularõ gibi sa-
hip olunan mallarõn nemâlandõrõlmasõ sonucu ise, eldeki eski mala eklenir. 
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Bir yõl artõ da, eldeki eski malõn üzerinden bir yõl geçmesi ile gerçekle mi  
olur. Bu konuda fakihler arasõnda görü  ayrõlõ õ yoktur. 

2. Mâl-i müstefâd eldeki malõn cinsinden de il ise cumhura (fakihlerin 

ço unlu una) göre ayrõ hükümdedir. Ne nisabõ tamamlamak ne de yõl artõ-
nõn gerçekle mesi için eldeki mala eklenir. Meselâ nisab miktarõ deveye sa-
hip olan bir kimse, yõl içinde sõ õr satõn alsa, sõ õr için de ayrõca bir yõl bek-
lemesi gerekir. 

3. Mâl-i müstefâd; ticarî kârlar ve hayvan ürünlerinin dõ õnda, fakat elde 
bulunan nisab miktarõ malõn cinsinden ise; Hanefîler'e göre bu mal eldeki 
mala eklenerek hepsinin üzerinden bir yõl geçince zekâta tâbi olur. Meselâ 5 
milyon liralõk demir stoku bulunan tüccarõn sene içinde eline satõ  veya ba-
õ  yoluyla 50 milyon liralõk demir geçse, sene sonunda 55 milyon liralõk 

mal varlõ õnõn zekâtõnõ vermesi gerekir. 

Bu konuda Hanefîler'in görü ü a õrlõk ta õr. Çünkü özellikle günümüzde 
ticaret sektöründe bir sene içinde pek çok mal el de i tirmekte, kâr ve zarar 
sene sonu hesaplarõnda ortaya çõkmaktadõr. Hangi malõn ticareti yapõlõrsa 
yapõlsõn zekâtõn matrahõ sene sonundaki mal varlõ õ olmalõdõr. 

6. Borç Kar õlõ õ Olmama. Zekâta tâbi mallarda aranan "tam mülk" ve 
"aslî ihtiyaçlardan fazla olma" artlarõnõn bir gere i de zekâta tâbi olan malõn 
borç kar õlõ õ olmamasõdõr. Ancak âlimler, özellikle zâhirî mallarda (açõk 

mallarda) borcun zekâtõn gerçekle mesine mani olup olmayaca õ konusunda 
farklõ fikirler ileri sürmü lerdir. 

Fakihlerin ço unlu u “el-emvâlü'l-bâtõna" (gizli mallar) adõ verilen para 
ve ticaret mallarõnõn zekâtõnda borcun etkili olaca õnda ittifak etmi ler, “el-
emvâlü'z-zâhire” (açõk mallar) denilen toprak ürünleri, hayvanlar ve ma-
denlerde ise borcun, zekâtõn vücûbuna mani olup olmadõ õnda ihtilâfa dü -
mü lerdir. 

Hanefîler'e göre borç üç nevidir: 

1. ahõslara olan borçlar. 

2. Allah hakkõ olarak vâcip olup kullar tarafõndan istenen borçlar. Zekât 
bu nevidendir. 

3. Kullar tarafõndan istenmeyen fakat Allah için yerine getirilmesi gere-
ken borçlar. Nezir ve kefâret bu çe it borçlardandõr. 

lk iki grupta toplanan borçlar zekât mallarõnõn nisabõnõ dü ürürlerse, bu 
mallarda zekât gerçekle mez. Üçüncü grupta toplanan borçlar, zekâtõn ger-
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çekle mesine mani de ildir. Ayrõca borç hangi neviden olursa olsun, toprak 
ürünlerinde zekâtõn vücûbuna mani de ildir. 

mam afiî'ye göre borç hiçbir malda zekâtõn vücûbuna engel olmaz. 
mam Mâlik'e göre ise sadece parada zekâtõn vücûbuna engeldir, nisabõ dü-
ürürse zekât farz olmaz. 

Fakihler arasõndaki bu ihtilâf, onlarõn zekâtõn sõrf ibadet mi yoksa malda 
fakir için gerçekle en bir hak mõ oldu u noktasõnda farklõ de erlendirmelere 
sahip olmasõndan kaynaklanmaktadõr. 

B) GEÇERL L K ARTLARI 

Yukarõda zekâtõn vücûb artlarõndan, yani bir kimsenin zekâtla mükellef 
olabilmesi için ahsõ ve malõ yönünden aranan artlardan söz edildi. imdi 
ise, üzerine böyle bir mükellefiyet terettüp eden müslümanõn yapaca õ ifanõn 
geçerli olabilmesi için gerekli artlar, yani klasik ifadesiyle zekâtõn sõhhatinin 
artlarõ üzerinde durulacaktõr. Zekâtõn, fakihlerce õsrarla üzerinde durulan iki 

önemli sõhhat artõ vardõr. Bunlar da mükellefin ibadet niyeti ve yapõlan 
ödemenin ehline temlikidir. 

a) Niyet 

Zekât esasen malî bir ibadettir ve namazla birlikte slâm'õn iki temelini 
te kil eder. Namaz bedenî ibadetlerin, zekât da malî ibadetlerin simgesi ko-
numundadõr. Âyet ve hadislerde zekâtõn çok defa namazla birlikte zikredil-
mi  olmasõ da böyle bir anlam ta õr. Zekât sadece bir borç de il aynõ zaman-
da ondan istifade edecek ki ilerin bir hakkõdõr da. Bu sebeple devletin topla-
ma ve da õtma yükümlülü ünü üstlendi i bir nevi vergi olarak da nitelendi-
rilir. Devlet onu mükelleflerden gerekti inde zorla tahsil eder. Bunlar zekât 
mükellefiyetinin toplumu ve üçüncü ahõslarõ ilgilendiren yönüdür. Bunlara 
ilâve olarak bir de zekâtõn ibadet olmasõ, Allah'õn emrine itaat edilerek, O’na 
kullu un bir ni anesi olarak yerine getirilmekte olu u sebebiyle mükellefin 
niyet ve kastõnõ, onun iç dünyasõnõ ilgilendiren yönü vardõr. Bu sebeple de 
slâm bilginleri, zekâtta ibadet bilinç ve niyetinin bulunmasõ gerekti ini, 
ancak bu takdirde zekâtõn mükellef açõsõndan geçerli olaca õnõ belirtirler. 

Zekâtõn bu iki yönünü birlikte de erlendiren fakihler di er ibadetlerde 
oldu u gibi zekât borcunun ödenmesinde de niyetin art oldu unda görü  
birli ine varmõ lar, fakat bu niyetin ne zaman yapõlaca õnda, mükellef adõna 
ba kasõ tarafõndan yapõlõp yapõlamayaca õnda (niyâbet), ayrõca devlet tara-
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fõndan zorla tahsil edildi inde zekât borcunun ödenmi  olup olmayaca õnda 
farklõ görü  ileri sürmü lerdir. 

Hanefîler'e ve âfiîler'e göre; kaide olarak niyetin ödeme anõnda bulun-
masõ gerekir. Çünkü zekât ibadettir ve ibadetlerde niyet arttõr. Fakat öde-
meler parça parça yapõldõ õ için, kolaylõk olsun diye niyetin, zekât borcunun 
çõkarõldõ õ anda bulunmasõ da yeterlidir. Bu oruçta niyetin önceden yapõl-
masõ gibidir. 

Zekât verilirken hükmen niyet edilmi  olmasõ da yeterlidir. Meselâ mal 
sahibi niyet etmeden zekât borcunu verdikten sonra henüz mal fakirin 
elinde iken niyet etmesi, yahut vekile vermesi anõnda niyet etti i halde vekil 
zekât borcunu öderken niyet etmemesi gibi durumlarda niyet hükmen var 
sayõlõr. Çünkü emreden ki inin niyeti esastõr. 

Hanefî mezhebinde müftâ bih (kendisiyle fetva verilen) görü e göre zekât 
memuru açõk mallardan (el-emvâlü'z-zâhire) zekâtõ zorla almõ  ise, mükelle-
fin üzerinden zekât borcu dü er, gizli mallardan zorla zekât alõndõ ise zekât 
borcundan mükellef -niyet etmemi  ise- kurtulamaz. 

âfiîler'e göre; tercih edilen görü  -Hanefîler'de oldu u gibi- niyetin ze-
kât borcunu çõkarma anõnda yapõlabilece idir. Çünkü niyeti zekât borcunu 
hak edenlere verirken art ko mak güçlük do urur. Onun için malõnda vekil 
tayin eden ki inin devir esnasõnda zekâta niyet etmesi yeterlidir. 

âfiîler çocuk ve akõl hastasõnõn mal varlõ õndan velî ve vasîlerinin zekât 
ödemekle mükellef olduklarõ görü ündedir. Bu durumda veli veya vasî onlar 
adõna zekât öderken niyet edeceklerdir. 

Mâlikîler'e göre mükellef zekât malõnõ ayõrõrken, bu malõn verilmesinden 
az önce veya verilirken niyet edilmesi câizdir. Hanbelîler'in görü ü de buna 
yakõndõr. Onlara göre mal sahibinin niyeti esas olup zekât memurunun ni-
yeti onun yerine geçmez. 

b) Temlik 

Zekâtõ, ona ehil olanlara vermek yani onlarõn mülkiyetlerine geçirmek 
(temlik) arttõr. Bu art iki unsur içerir; birincisi temlik i lemi, ikincisi ise tem-
likin yapõldõ õ ahsõn zekâtõ almaya ehil olu u. Fakihlerin temlik terimine ge-
nelde bir malõn mülkiyetini zekât alacak ahsa do rudan nakletme i lemi ek-
linde dar bir anlam verdiklerini belirtmek gerekir. Bu itibarla bir kimse zekât 
niyetiyle bir fakir veya yetimin karnõnõ doyursa bu zekât borcunu ortadan 
kaldõrmaz. Ancak zekâta niyet edilerek, onlara gõda maddeleri verilse zekât 
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ödenmi  olur. Çünkü zekât niyetiyle fakire, yetime mal vermek temliktir. 
Böylece onlar kendi malõndan yemi  olur. 

Klasik dönem slâm hukukçularõnõn büyük ço unlu una göre cami, 
okul, yol, köprü, çe me yapõmõ gibi hayõr kurulu larõna zekât verilmez; ölü 
kefenleri alõnmaz ve ölülerin borçlarõ zekâtla ödenmez. Çünkü bu durum-
larda temlik gerçekle mez; yani zekât, borcu ödenen ki inin mülkiyetine 
geçmemektedir. Hayõr kurumlarõna zekâtõn dõ õnda ba õ lar eklinde yar-
dõmlar yapõlmalõ, zekât ise sadece fakirlere verilmelidir. Çünkü slâm dininde 
imkânõ olan müslümandan sadece zekât borcunu vermesi de il, bunu da 
a arak Allah'õn kendisine verdi i malõnõ hayõrlõ faaliyetlere sarfetmesi is-
tenmektedir. 

slâm'õ yaymak, korumak, müslümanlara dü manlarõndan zarar gelmesini 
önlemek amacõyla yapõlan harcamalar zekât yerine geçer. Ça õmõzda yoksul-
lara ve âcizlere bakmak için kurumlar olu turulmu tur. Bu kurumlara da zekât 
verilir ve bu vekâleten veya dolaylõ temlik sayõlõr. 

Temliki dar mânasõyla alan fakihler bir fakiri zekâta mahsup olmak 
üzere bir dairede oturtmakla da zekât borcunun ödenmi  olmayaca õnõ, 
çünkü bunun temlik sayõlmayaca õnõ ileri sürmü lerdir. Ancak evin kulla-
nõmõnõn ekonomik bir de erinin bulundu u, fakirin evde oturdu u müddetçe 
onun kullanõm (menfaat) mülkiyetine sahip oldu u ve bu açõdan temlikin 
gerçekle ti i dü ünülürse araya göstermelik bir para alõ veri inin girmesine 
gerek olmadõ õ görü ü daha do rudur. 

Zekât usul (baba, anne, dede, nine) ve fürûa (çocuk ve torun) verilemez. 
Çünkü zekât verenle usul ve fürûu arasõnda çok sõkõ bir mülkiyet ba õ ve 
menfaat ortaklõ õ vardõr. Dolayõsõyla burada tam anlamõyla temlik gerçek-
le mez. Aynõ ekilde ki i zekâtõnõ karõsõna da veremez. Ebû Hanîfe'ye göre 
kadõn da zekâtõnõ kocasõna veremez. 

Fakir bir kimsede alaca õ olan zengin ona, “Alaca õmõ sana zekât olarak 
veriyorum” dese temliki dar ve formel ( eklî) mânada anlayan fakihlere 
göre bu ekilde zekât borcu ödenmi  olmaz. Çünkü zengin zekât borcunu 
fakirin eline teslim etmedikçe temlik gerçekle mez ve borçtan kurtulmaz. 
Ancak temliki geni  mânasõyla alõrsak bu da bir nevi temliktir, zekât yerine 
geçer. Bunun için de borçlu, borcunu alacaklõya ödeyip sonra tekrar zekât 
olarak ondan almasõ eklinde bir eklî ve dolaylõ i leme gerek yoktur. 

Yapõlan bir harcamanõn veya ödemenin fõkhen zekât sayõlabilmesi için 
fakihlerce ileri sürülen niyet ve ehline temlik artlarõ netice itibariyle hem 
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zekâtõ verenin bilinçli ve iradî ekilde hareket etmesini sa lamaya hem de 
fakirin haklarõnõ korumaya mâtuf tedbirler olarak anla õlmalõdõr. Fakihlerin 
temlik terimini dar mânasõyla ve eklî bir i lem olarak yorumlamalarõ da 
esasen fakirin hakkõnõ gözetmeye yönelik bir çaba olmakla birlikte bu yakla-
õm bazan gülünç hilelerin de yolunu açmaktadõr. Do ru olanõ, temlike geni  

mâna verilmesi ve dolaylõ temliklerin yeterli sayõlmasõdõr. 

Borçlu, zengin alacaklõsõna "Bana zekâtõnõ ver, senin borcunu ödeyeyim" 
dese alacaklõ da zekâtõnõ ona verse, zekât borcunu ödemi  olur. Borçlu onu 
aldõktan sonra kendi borcunu ödemek zorunda de ildir. Ama borç yerine, 
aldõ õ zekâtõ verirse borcunu ödemi  sayõlõr. 

Temlikin gerçekle mesinde gözetilen ikinci husus ise, temlikin zekâtõ 
hak edenlere yapõlmasõnõn artõdõr. Bu itibarla zekât zenginlere ve onlarõn 
küçük çocuklarõna verilemez. Çünkü onlar zekâta ehil de ildir. Zenginin 
yeti kin çocu u, nafakasõ babasõna ait de olsa, zengin sayõlmaz. Zenginin 
fakir karõsõ da böyledir. 

Hz. Peygamber kendi soyuna zekât verilmesini yasakladõ õ için zekât 
Hâ imo ullarõ'na da verilemez. Böylece Hz. Peygamber bir devlet gelirini 
-hak da etseler- sülâlesine yasaklayan tek tarihî ahsiyettir. Belki de o, bu 
uygulamasõ ile zekât mallarõna göz diken kötü ki ilerin çe itli istismarlarõna 
mani olmak istemi  ve zekât gelirlerini Hâ imo ullarõ'na yasaklamõ tõr. Hâ-
imo ullarõ; Hz. Ali, Abbas, Ca‘fer Tayyâr, Akýl ve Hâris b. Abdülmuttalib 

soyundan gelenlerle bunlar tarafõndan hürriyete kavu turulan ki ilerdir. 

 

IV. ZEKÂTA TÂB  MALLAR 

Zekât konusundaki fõkhî tartõ malar, zekâtõn vücûb ve sõhhat artlarõ 
konusundan ziyade hangi mallarõn ne ölçüde zekâta tâbi olaca õ konusunda 
yo unla õr. Bunun belki de en ba ta gelen sebebi, mal ve zenginlik kav-
ramlarõnõn, ekonomik de er ta õyan mallarõn dönemden döneme, toplumdan 
topluma de i mekte olu udur. Kur'ân-õ Kerîm'de insanlarõn önem ve eko-
nomik de er atfettikleri bazõ mallar de i ik vesilelerle zikredilse bile hangi 
mallardan ne ölçüde zekât alõnaca õna ili kin bir sayõm ve açõklama yer 
almaz. 

Hz. Peygamber'in ve sahâbenin uygulamasõnda bazõ mallarõn zekâta 
tâbi tutuldu u ve bunlar için belli bir alt sõnõr ve zekât oranõ belirlendi i, bazõ 
mallarõn da zekâta tâbi tutulmadõ õ bilinmektedir. leri dönemde olu an fõkõh 
doktrini de bu bilgiler etrafõnda olu mu tur. Ancak Hz. Peygamber ve sa-
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hâbe döneminin uygulamalarõnda hareket noktasõnõn, o dönem slâm top-
lumunun mal ve ekonomik de er ölçüleri oldu u da göz ardõ edilmemelidir. 
Böyle olunca bu bilgi ve ölçülerin, mal ve ekonomik de er kavramõnõn eski 
dönemlere göre bir hayli de i ti i günümüz toplumlarõna güncelle tirilerek 
getirilmesi, zekâtõn mâna ve gayesine daha uygun bir yakla õm olacaktõr. 

Burada zekâta tâbi mallar konusunda a õrlõklõ olarak klasik fõkõh kitap-
larõndaki bilgilere yer verilecek ve bundan hareketle güncel problemlerin 
çözümüne õ õk tutulmaya çalõ õlacaktõr. 

 

A) ALTIN ve GÜMÜ  

Kur'an'da insanlarõn dünya malõna olan a õrõ dü künlü ü sürekli kõnanõr, 
zenginlerin ihtiyaç sahipleri için harcama yapmasõ, infakta bulunmasõ iste-
nir. Altõn ve gümü  âdeta dünya malõnõ simgeledi i için bu ba lamda sõkça 
zikredilmi tir. 

Hz. Peygamber ve onu takip eden Hulefâ-yi Râ idîn ve Emevîler devir-
lerinde piyasada tedavülde olan para, dirhem (gümü ) ve dinar (altõn) adõ 
verilen paralar idi. Ayrõca külçe halinde altõn ve gümü ler de ödemeler için 
kullanõlõyordu. 

Bu itibarla altõn-gümü  paradan zekât yükümlülü ü konusu; a) mübâ-
dele aracõ olmasõ bakõmõndan nakit veya külçe altõn ve gümü , b) Altõn ve 
gümü ten yapõlan ziynet e yasõ, c) günümüzdeki paralar olmak üzere üç 
ayrõ alt ba lõkta ele alõnabilir. 

a) Mübâdele Aracõ Olmasõ Bakõmõndan Nakit veya Külçe 
Altõn ve Gümü  

Hadis kitaplarõnõn ittifak halinde Ebû Saîd el-Hudrî'den rivayet ettikleri 
bir hadiste Hz. Peygamber 5 ukiyeden (=200 dirhem) az olan gümü te zekât 
yükümlülü ünün olmadõ õnõ (Buhârî, “Zekât”, 32); ayrõca ba ka bir rivayette 
de gerek para, gerekse külçe halindeki gümü ün 1/40 (% 2.5) nisbetinde 
zekâta tâbi oldu unu bildirmi tir (Buhârî, “Zekât”, 38). Böylece Hz. Peygam-
ber tarafõndan gümü ün zekât nisabõ 200 dirhem, nisbeti de 1/40 (% 2.5) 
olarak tayin edilmi tir. 

Gümü ün nisab ve nisbetlerini bildiren hadisler kadar me hur olmamakla 
birlikte hadis mecmualarõnda altõnõn nisab ve nisbetini bildiren hadisler de yer 
almaktadõr. Hz. Ömer ve Hz. Ali'nin her 20 dinar altõndan 1/2 dinar zekât 
aldõ õ rivayet edilir (Ebû Ubeyd, el-Emvâl, nr. 1107, 1167). 
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Bu bilgi ve rivayetleri esas alan mezhep imamlarõ gümü ün zekât nisa-

bõnõn 200 dirhem, altõnõn nisabõnõn 20 miskal, her ikisinin de zekât 

nisbetlerinin 1/40 (% 2.5) oldu unda görü  birli ine varmõ lardõr. 

Dirhem ve dinarlarõn bugünkü ölçülerle a õrlõklarõ: 

Fõkõh ve tarih kitaplarõ dirhem ve dinarlarõn a õrlõklarõnõn arpa, bu day, 

hardal gibi hububatla tesbit edildi ini, altõn para birimi dinarla, miskalin e it 

a õrlõkta olduklarõnõ kaydederler. Ayrõca dirhemle dinar arasõnda -her 7 di-

narõn 10 dirheme e itli i gibi- aritmetik bir ba õn bulundu unu bildirirler. 

Dirhem ve dinarõn a õrlõklarõnõn hububatla tesbiti, o dönemin artlarõ açõsõn-

dan kolay ve pratik bir çözüm olmakla birlikte, bu durum ileriki dönemlerde 

dirhem ve dinarõn ba ka ölçü birimlerine dönü türülmesi sõrasõnda ufak bazõ 

farklõlõklarõn çõkmasõna sebep olmu tur. 

200 dirhem gümü  ve 20 miskal altõn için, Din leri Yüksek Kurulu, 

nisabõn esas alõnmasõnda 20 miskal altõnõn 80.18 gr, 200 dirhem gümü ün 

ise 561.2 gram olmasõnõ esas almõ tõr. 

Altõn ve gümü  bu nisab miktarõna ula õnca zekâta tâbi olur ve 1/40 

nisbetinin zekât olarak verilmesi gerekir. Altõn ve gümü  de nisab fazlasõ 

kõsõm için de zekât oranõ, fakihlerin a õrlõklõ görü üne göre, aynõdõr. 

Altõn ve gümü  nisabdan az ise nisabõ tamamlamak için biri di erine 

ilâve edilir mi? Hanefîler'e göre ilâve edilmelidir. âfiîler ve Hanbelîler ise 

aksi görü tedir. 

b) Altõn ve Gümü ten Yapõlan Ziynet E yasõ 

Altõn ve gümü ten yapõlan kadõn ziynet e yasõnõn zekâta tâbi olup ol-

mayaca õ sahâbe devrinden itibaren tartõ ma konusu olmu tur. 

Hanefî mezhebine göre altõn ve gümü ten yapõlmõ  süs e yalarõ zekâta 

tâbidir. Meselâ altõn ve gümü ten yapõlmõ  bilezik, kolye, gerdanlõk gibi ka-

dõn süs e yasõ nisaba ula õr ve üzerinden bir sene geçerse, o günkü altõn 

fiyatlarõ ile de eri bulunur ve 1/40 zekâtõ verilir. 

mam âfiî, mam Mâlik ve Ahmed b. Hanbel'e göre ise mubah olan ka-

dõn süs e yasõ zekâta tâbi de ildir. Ancak âfiîler'e göre kadõn süs e yala-

rõnda israfa kaçarsa, meselâ 200 miskal a õrlõ õnda ziynet e yasõ bulun-

durursa bunlarõn zekâtõnõ vermesi gerekir. 
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Kadõn süs e yasõnõn zekâta tâbi olup olmamasõ hususunda iki farklõ gö-
rü  ileri süren fakihler, bu konu ile ilgili a a õdaki hususlarda da görü  birli-
ine varmõ lardõr: 

1. Altõn ve gümü  dõ õnda, hangi maddeden olursa olsun bütün süs e -
yalarõ zekâta tâbi de ildir. 

2. Erkekler tarafõndan kullanõlan veya dince kullanõlmasõ haram sayõlan 
altõn-gümü  mâmulü bütün süs e yasõ zekâta tâbidir. 

c) Madenî ve Kâ õt Paralarõn Zekâtõ 

Tarihin ilk devirlerinde alõ veri  trampa usulüyle, mal malla de i tirilerek 
yapõlõyordu. Daha sonra altõn ve gümü  madeni, giderek de altõn ve gümü  
paralar temel mübâdele aracõ olarak yaygõnlõk kazandõ. Son bir iki yüzyõl 
içinde çe itli sebepler sonucu bunlar da tedavülden kalkarak yerini itibarî de-
ere sahip madenî paralar, banknot ve kâ õt paralar aldõ. 

Mezhep imamlarõ devrinde kâ õt para henüz kullanõlmadõ õ için klasik 
dönem fõkõh kitaplarõnda kâ õt paranõn zekâtõ ile ilgili açõk bir hükme rast-
lanmamasõ tabiidir. Altõnõ temsil eden ve altõn yerine ödemelerde kullanõlan 
para türünün (banknot) kullanõldõ õ devirde ya ayan fakihler, bu paralarõ 
"kar õlõ õ hemen ödenebilen borç senedi" olarak de erlendirmi  ve borcunun 
dõ õnda, üzerinden bir yõl geçmi  nisab miktarõ, yani 80.18 gram altõn veya 
561.2 gram gümü  kar õlõ õ parasõ olanlarõn bu paranõn 1/40'õnõ (% 2.5) 
zekât olarak vermeleri gerekti ini söylemi lerdir. 

Kâ õt para giderek altõna ba lõ olmaktan çõkarõlmõ  ve tamamen müba-
dele aracõ olmu tur. Günümüzde artõk para denilince, kâ õt para anla õl-
maktadõr. Alõ veri  onunla yapõlmakta, i çi ücretleri, memur maa larõ onunla 
verilmekte, artõk kâ õt para zenginlik ölçüsü kabul edilmektedir. htiyaçlarõn 
giderilmesi, kâr etme gibi ekonomik faaliyetlerde altõn kuvvetinde ve onun 
gibi görev yapmaktadõr. 

Bütün bunlarõn anlamõ, kâ õt paranõn er‘î para olan altõn ve gümü ün 
mübâdele vasõtasõ olarak yapmõ  olduklarõ görevi yüklenmi  olmasõdõr. O 
halde, o parada da, altõn ve gümü  parada oldu u gibi, fakir ve yoksullarõn 
hakkõ vardõr ve bu hak zekât eklinde ödenmelidir. 

Madenî ve kâ õt paralar altõn, gümü  ve ticaret mallarõ hükmündedir. Kendi 
ba larõna veya altõn-gümü  ve ticaret mallarõyla beraber nisab miktarõna ula õnca 
sene sonunda 1/40’õnõ (% 2.5) zekât olarak vermek gerekir. 
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B) T CARET MALLARI 

Kur'ân-õ Kerîm'de,"Ey iman edenler! Kazandõklarõnõzõn temizlerinden ve 

sizin için yerden çõkardõklarõmõzdan infak edin; göz yummadan alamayaca-

õnõz âdi, baya õ eyleri vermeye kalkmayõn. Bilin ki Allah müsta nidir, 

övülmeye lâyõktõr" buyurulur (el-Bakara 2/267). Bu âyette geçen "Kazan-
dõklarõnõzõn temizlerinden ... infak edin" anlamõndaki ibare fakihlerin ço-
unlu u tarafõndan "ticarî yolla elde etti iniz kazançtan zekât verin" ek-

linde anla õlmõ tõr. 

Hadis kitaplarõnda Hz. Peygamber'in ashabõna, ticaret maksadõyla elle-
rinde bulundurduklarõ mallarõndan zekât ödemelerini emretti i rivayetleri 
vardõr. Halifelerin uygulamasõ da bu yönde olmu , ticaretle u ra õp elinde 
nisab miktarõ ticaret malõ bulunan kimselerden, o dönemlerden itibaren ze-
kât alõnagelmi tir. 

slâm bilginleri, her çe it ticaret malõnõn kural olarak zekâta tâbi olaca-
õnda görü  birli indedir. Ancak ticaret mallarõnda zekâtõn farz olmasõ için 

aranan nisab artõnõn sene ba õnda mõ, sene sonunda mõ, yoksa bütün sene 
boyunca mõ bulunmasõ gerekece i, zekât ödemesinin aynî mi nakdî mi ya-
põlaca õ hususlarõ aralarõnda tartõ malõdõr. 

Ticaret mallarõnõn nisabõnõn teorik olarak altõn veya gümü ün nisabõna 
göre hesaplanaca õ ve bu de erlerden noksan olan ticaret malõnõn zekâta 
tâbi olmayaca õ söylenmi tir. 

urasõ da bir gerçek ki; günümüzde altõna göre gümü  çok de er kay-
betmi , altõn ve gümü  nisabõ arasõnda büyük bir dengesizlik meydana gel-
mi tir. Bu durum gerek paranõn, gerekse ticaret mallarõnõn nisabõnda altõnõn 
mõ yoksa gümü ün mü esas alõnmasõ gerekti i tartõ masõnõ gündeme getir-
mi tir. Günümüz fõkõh bilginleri, altõnõn asõrlardõr de erini korudu unu dik-
kate alarak para (banknot) ve ticaret mallarõnõn nisabõnõ tayinde altõn nisabõ-
nõn esas alõnmasõnõ uygun görmü lerdir. 

Hanefî fakihlerine göre, ticaret mallarõnõn kõymeti sene ba õnda ve sene 
sonunda, yukarõda gösterilen altõn veya gümü  nisablarõnõn altõna dü me-
melidir. Aksi halde bu mallarda zekât gerçekle mez. Ticaret mallarõnõn kõy-
metlerinin sene içinde nisabõn altõna dü mesi zekâtõn farz olmasõna mani 
de ildir. Mâlikî ve âfiî fakihlerine göre, ticaret mallarõnda nisab sadece sene 
sonunda aranõr. Sene ba õ ve sene içinde nisabõn dü mesi bu mallarda zekâ-
tõn vücûbuna mani sayõlmaz. 
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Ticaret mallarõnõn sene sonunda kõymetleri maliyet fiyatlarõna göre tesbit 
edilir. 

Ticarete konu olan her mal, artlarõ tahakkuk edince zekâta tâbi olur. 
Bunlarõ sayõ ile sõnõrlamak mümkün de ildir. Her çe it giyim e yasõ, gõda 
maddeleri, in aat malzemeleri ticaret niyeti ile elde bulundurulursa o ticaret 
malõdõr ve zekâta tâbidir. 

Ticaret mallarõ, sene içinde kendi cinsleri veya ba ka bir malla de i tirilirse 
"üzerinden bir yõllõk sürenin geçmesi" artõ kesilmi  olmaz. Tüccar sene sonunda 
sahip oldu u mallarõnõn de erini hesaplar, buna mevcut parasõnõ ve alacaklarõnõ 
ilâve eder. Buldu u toplam de erin 1/40'õnõ (% 2.5) zekât olarak verir. 

Hanefîler'e göre ticaret mallarõnõn zekâtõ hesap edilirken borçlar çõkarõlõr. 
âfiîler'e göre ise borç zekâtõ etkilemez. Mevcut malõn zekâtõ -borç dikkate 

alõnmadan- hesap edilip verilir. 

Ticaret mallarõnõn zekâtõ Hanefîler'e göre mal olarak verilebilece i gibi bu 
malõn tutarõ para olarak da ödenebilir. âfiîler'e göre, hangi mal zekâta tâbi ise 
zekâtõn o maldan çõkarõlõp verilmesi gerekir. Bu görü  ayrõlõ õ mükellef için bir 
kolaylõk te kil etmekte olup, mükellef durumuna göre bu iki ekilden birini tercih 
edebilir. Fakat gerek malõn para cinsinden de erini belirlerken, gerekse mal ola-
rak ödeme yaparken ortalama kalitenin altõna dü memeye özen göstermelidir. 

 

C) TOPRAK ÜRÜNLER  

Fakihler,"...sizin için yerden çõkardõklarõmõzdan infak edin..." (el-Bakara 

2/267) emrinin, topraktan çõkarõlan ürünlerden zekât veriniz anlamõna gel-
di i görü ündedir. Ayrõca müslümanlara "hasat günü mahsullerinin hakla-
rõnõ vermeleri" de emredilmi tir (el-En‘âm 8/141). Bu âyette zikredilen "hak" 
teriminden zekât mõ yoksa zekâttan ayrõ bir ödeme mi kastedildi i tartõ ma 
konusu olmakla birlikte fakihlerin ço unlu u bu âyette zikredilen "hak" 
tabirinin toprak ürünlerinden alõnmasõ gereken zekât oldu unu söylemi ler-
dir. 

Hz. Peygamber'in toprak ürünlerinin zekâtõ ile ilgili a a õdaki u hadisi 
hemen bütün hadis ve fõkõh kitaplarõnda zikredilir:"Ya mur ve nehir sula-

rõyla sulanan toprak mahsullerinde ö ür (1/10), kova (el eme i) ile sulanan-

larda nõsf ö ür (1/20) vardõr" (Buhârî, “Zekât”, 55). 
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Bu hadis toprak mahsullerinden ne nisbette zekât alõnaca õnõ göster-
mektedir. te bu nisbetten do an ve onda bir anlamõna gelen ö ür (u r) 
terimi, "toprak ürünlerinden alõnan zekât" anlamõnda kullanõlmõ tõr. 

slâm âlimleri ziraî mahsullerin 1/10 yahut 1/20 nisbetlerinde zekâta 
tâbi oldu unda görü  birli ine varmõ lardõr. Ancak hangi nevi toprak ürün-
leri zekâta tâbidir ve hangileri zekâta tâbi de ildir? Bu sual sahâbe devrin-
den itibaren farklõ ekilde cevaplandõrõlmõ tõr. 

Ebû Hanîfe'ye göre, bütün toprak ürünleri zekâta tâbidir. Ebû Yûsuf ve 
mam Muhammed'e göre, toprak ürünlerinin zekâta tâbi olabilmeleri için 

hububatta oldu u gibi bir sene -çürümeden- kalabilme özelli ine sahip ol-
malarõ gerekir. 

Hanefî fõkõh kitaplarõ mâm-õ Âzam'õn bütün toprak ürünlerinin zekâta 
tâbi oldu u hususundaki görü ünü destekledikleri gibi, ça da  slâm âlimleri 
de bu görü ü savunurlar. 

mam Mâlik ve âfiî'ye göre ise bir sene muhafaza edilebilen gõda mad-
desi özelli ine sahip toprak ürünleri zekâta tâbidir. âfiîler meyveden sadece 
hurma ve üzümün zekâta tâbi oldu u görü ündedir. 

Hanefîler'e yakõn bir görü e sahip olan Ahmed b. Hanbel'e göre ölçüle-
bilen, kurutulabilen, dayanõklõ olan gõda maddeleri ve insano lu tarafõndan 
yeti tirilen bütün ürünler zekâta tâbidir. Ahmed b. Hanbel, zekâta tâbi mal-
larda gõda maddesi olma artõnõ aramamaktadõr. Buna göre pamuk, keten 
gibi giyim e yasõ yapõlan maddeler de zekâta tâbidir. 

Toprak mahsullerinin zekâta tâbi olabilmesi için -di er zekât mallarõnda 
oldu u gibi- belli bir nisaba ula masõ art mõdõr? 

Fakihlerin ço unlu u toprak mahsulleri zekâtõnda da nisabõn art ve ni-
sabõn be  vesk (=653 kg.) oldu u, bu nisaba ula mayan ürünlerin zekâta 
tâbi olmayaca õ görü ündedir. Onlar bu görü lerinde Hz. Peygamber'in "Be  

veskten az (üründe) zekât yoktur " anlamõndaki hadisine istinat ederler (Ebû 

Ubeyd, el-Emvâl, nr. 1422-1424). 

Toprak ürünlerinde nisab artõnõ arayan fakihlere göre bu day ve arpa 
kabuksuz olarak depo ediliyorsa miktarõ 653 kilograma ula madõ õ sürece 
zekâta tâbi de ildir. Bu ve bu miktarõn üzerinde olanõ ise zekâta tâbidir. E er 
pirinç gibi kabu u ile birlikte depo ediliyorsa, mal sahibi isterse nisabõ ka-
buksuz olarak 5 vesk, isterse kabuklu olarak 10 vesk hesap eder ve ona 
göre zekâtõnõ öder. 
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Ebû Hanîfe'ye göre ise toprak mahsullerinde nisab artõ aranmaz. Ziraî 
ürünler ister az ister çok olsun zekâta tâbidir. 

Zekât Nisbeti. Hemen bütün hadis ve fõkõh kitaplarõnõn kaydetti i Hz. 
Peygamber'in "Ya mur ve nehir sularõyla sulanan toprak mahsullerinde ö ür 

(1/10), kova (el eme i) ile sulananlarda nõsf ö ür (1/20) vardõr" (Buhârî, 

“Zekât”, 55) anlamõndaki hadis, toprak ürünlerinden ne nisbette zekât alõna-
ca õnõ göstermektedir. 

Buna göre toprak ürünlerinin zekâtõ topra õn sulama tekni ine göre be-
lirlenmektedir. Toprak emek sarfedilmeden ya mur, nehir, dere, õrmak ve 
bunlarõn kanallarõ ile sulanõyorsa zekât olarak mahsulün 1/10'u; kova, do-
lap, motor veya ücretle alõnan su ile sulanõyorsa 1/20'si verilecektir. 

E er arazi hem ya mur veya nehir sularõyla hem de dolap vb. gibi 
emekle elde edilen su ile sulanõyorsa, hangisi ile daha çok sulanmõ  ise ona 
itibar edilir. Burada emek ve masrafla üretilen ziraî mahsulden daha dü ük 
vergi alõndõ õ ve böylece vergilendirmede mükellefler arasõnda bir dengenin 
sa lanmasõna çalõ õldõ õ söylenebilir. 

Günümüzde arazinin sulama masrafõndan ziyade gübre, mazot ve i çilik 
masraflarõnõn önemli yekün tuttu u göz önünde bulundurulursa, bu tür 
masraflar yapõlarak elde edilen ziraî mahsulün de emek ve masrafla sulanan 
arazinin mahsulüne kõyaslanmasõ daha uygun olur. "Sulama dõ õnda kalan 
girdilerin zekât matrahõndan dü ülmesi, geri kalandan sulama usulüne göre 
zekât verilmesi gerekir" diyen ça da  âlimler de vardõr. 

Toprak ürünlerinin zekâtõ (ö ür), hububatta harman vaktinde, meyve-
lerde ise toplandõktan sonra verilir. 

Ziraî mahsullerin zekâtõ sahiplerinin vefat etmeleri ile dü mez, vârislerin-
den alõnõr. Aynõ ekilde bu arazi vakfedilirse yine ö rü sâkõt olmaz. 

Hanefî mezhebine göre toprak ürünlerinin zekâta tâbi olabilmeleri için 
üzerlerinden bir yõlõn geçmesi (havl) art de ildir. Bir sene içinde kaç defa 
mahsul alõnõrsa her defasõnda zekât verilmesi gerekir. 

Ö ür yükümlülü ü için akõl ve bulû  artõ aranmaz. Mal sahibi çocuk 
veya akõl hastasõ ise velî ve vasîleri onlar adõna zekâtlarõnõ vermekle mü-
kelleftir. 

Mal sahibi hiçbir kar õlõk beklemeden (meccânen) tarlasõnõ ekilmek üzere 
birine verse, çõkan mahsulün zekâtõnõ bu ahõs öder. Arazi ekilmek üzere 
belli bir ücretle kiralanmõ  ise zekât mâm-õ Âzam'a göre arazi sahibinden, 
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Hanefîler'den Ebû Yûsuf ve mam Muhammed ( mâmeyn) ile di er üç mez-
hep imamõna göre kiracõdan alõnõr. 

Arazi, yarõcõlõk (müzâraa) usulü kiralanmõ  ise mahsul vergisi mâm-õ 
Âzam'a göre yine mal sahibinden alõnõr, mâmeyn'e göre ise mal sahibi ve 
kiracõ, hisselerine dü en mahsulün zekâtlarõnõ ayrõ ayrõ öderler. 

Zekâta tâbi mahsûlât yeti tikten sonra satõlõrsa, zekâtõ arazi sahibinden, 
yeti meden satõlõrsa satõn alandan alõnõr. 

Topra õn statüsü, bu topra õn mahsulünden alõnacak zekât veya vergi-
nin belirlenmesini yakõndan ilgilendirir. âfiî, Mâlikî ve Hanbelîler'e göre 
ö ür vergisinde topra õn statüsünün bir tesiri yoktur. Toprak haracî olsa 
sahibi müslüman ise hem harac adõ verilen vergiyi ve hem de çõkan mah-
sulün zekâtõnõ (ö ür) verecektir. 

Hanefîler'e göre ise toprak ürünlerinden zekât, ö ür arazisi için bahis 
konusudur. Topra õn ö ür topra õ olmasõ, ziraî mahsul zekâtõnõn vücûbunda 
arttõr. Hanefîler'e göre müslüman mükellef haraç topra õnõ ister sahip ister 

mutasarrõf olarak eksin, sadece harac vergisi vermekle yükümlüdür, harac 
ve ö ür aynõ topraktan birlikte tahsil edilmez. 

Hanefî fõkõh kitaplarõnda Türkiye, Suriye, Mõsõr, Irak topraklarõnõn haracî 
oldu u, dolayõsõyla ö re tâbi olmadõ õ zikredilmekle birlikte, bu görü  onlarõn 
aynõ topraktan aynõ sebeple iki ayrõ verginin tahsil edilemeyece i prensibini 
benimsemi  olmasõndan kaynaklanmaktadõr. Gerçekten de aynõ araziden ve 
aynõ sebep altõnda iki farklõ vergi tahsil etmek vergi adaleti yönünden tar-
tõ maya açõk bir konudur. Bugün için bu topraklar müslümanlarõn mülkü 
oldu u ve -en azõndan ülkemiz itibariyle- harac vergisi alõnmadõ õndan, 
Hanefî mezhebinin ilkelerine göre, farziyeti nasla sabit olan ziraî mahsul 
zekâtõ verilmelidir. 

 

D) BAL ve D ER HAYVAN ÜRÜNLER  

Fakihler, içinde ya adõklarõ toplumlarõn art ve telakkilerini göz önünde 
bulundurmu , bu metotlarõnõn bir devamõ olarak arõ sahiplerinin elde etti i 
balõn zekâta tâbi tutulabilir bir zenginlik olup olmadõ õnda farklõ görü lere 
sahip olmu lardõr. Hanefî ve Hanbelî mezheplerinin balõ zekâta tâbi tutmasõ, 
di er iki mezhebin ise aksi görü te olmasõ, esasen bundan kaynaklanõr. 

Balõn zekât mallarõndan oldu u ve baldan 1/10 nisbetinde zekât alõnaca õ 
görü ünü savunan Hanefî ve Hanbelî fakihleri, bu görü lerini konu ile ilgili 
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Hz. Peygamber'den rivayet edilen hadislerle "Bal arõ tarafõndan bir toprak 
ürünü olan çiçek özlerinden elde edilir. Hububata zekât farz oldu u gibi bala 
da farzdõr" eklindeki kõyasla delillendirirler. âfiî ve Mâlikî mezhebi fakihleri 
ise bu konuda sahih bir haberin mevcut olmadõ õnõ, balõn süt gibi, bir hayva-
nõn ürünü oldu unu, sütün zekâta tâbi olmadõ õnda görü  birli i bulundu-
unu, aynõ ekilde balõn da zekâta tâbi olmamasõ gerekti ini ileri sürerler. 

Ebû Hanîfe, ziraî mahsullerin zekâtõ bahsinde ele aldõ õmõz görü üne 
uygun olarak balda da nisabõn aranmayaca õ, balõn azõndan da ço undan 
da zekât verilmesi gerekti i görü ündedir. 

 

E) MADENLER ve DEN Z MAHSULLER  

"Sizin için yerden çõkardõklarõmõzdan infak ediniz..." (el-Bakara 2/267) 

ifadesi ile genel olarak ziraî mahsullerden zekât yükümlülü üne i aret edil-
mi  oldu una ve âyetteki "infak ediniz" emrinin, fakihlerin ço unlu u tara-
fõndan "zekâtõnõ veriniz" anlamõnda tefsir edildi ine yukarõda temas edil-
mi ti. Allah Teâlâ topraktan çe itli mahsuller bitirdi i gibi, O'nun yarattõ õ 
çok çe itli madenler de yine topraktan çõkarõlmaktadõr. Bu sebeple, fakihler 
zikredilen âyetin umumi anlamõ gere ince madenlerde de ödenmesi gerekli 
bir hakkõn bulundu unu dü ünmü lerdir. 

Hz. Peygamber'in hadislerinde ve sahâbe uygulamasõnda yer altõnda 
bulunan define ve madenlerin vergilendirildi ine dair çe itli rivayet ve bilgi-
ler bulunur. Fõkõh literatüründe "rikâz" madenleri, di er yer altõ zenginlikle-
rini ve yer altõnda gömülü antika, hazine ve benzeri e yayõ ifade eden geni  
bir kapsama sahiptir. Bu itibarla konu rikâz, madenler, deniz mahsulleri 
olmak üzere üçlü bir ayõrõm içinde ele alõnabilir. 

a) Rikâz 

Rikâz terimi, maden, define ve hazine gibi kendili inden yer altõnda bu-
lunan veya insanlar tarafõndan yer altõna gömülüp gizlenen her türlü kõy-
metli maden ve e yayõ ifade eder. 

Hz. Peygamber'in "Rikâzda humus (1/5 nisbetinde vergi) vardõr" (Ebû 

Ubeyd, el-Emvâl, nr. 856-860) buyurdu u, Hz. Ömer'in Medine dõ õnda bu-
lunan 1000 dinar altõn paranõn 200 dinarõnõ devlet adõna beytülmâle aldõ õ, 
Hz. Ali'nin de madenleri rikâz diye isimlendirip, çõkarõlan maden parçalarõn-
dan ve bulunan eski devirlere ait paralardan 1/5 nisbetinde vergi aldõ õ riva-
yet edilir (Ebû Ubeyd, a.g.e, nr. 871, 874-875). 
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Rikâzla ilgili hadis ve sahâbe tatbikatõnõ de erlendiren fakihler, bu teri-
min kapsamõ üzerinde görü  ayrõlõ õna dü mü lerdir. 

mam âfiî, mam Mâlik ve Ahmed b. Hanbel'e göre rikâz eski devirlerde 
yer altõna saklanan ve slâmî devirde bulunan kõymetli e ya, hazine ve defi-
nedir. Madenler rikâzõn kapsamõna girmez. Hatta mam âfiî rikâzõ sadece 
Câhiliye devrinde gömülmü  olan altõn ve gümü e hasreder. 

Hanefî fakihleri ise hem madenleri ve hem de eski devirlerde yer altõna 
gömülüp gizlenen her nevi kõymetli e yayõ rikâz mefhumu içinde mütalaa 
ederler. 

Rikâz; eski devirlerde yer altõna gömülen veya herhangi bir sebeple yer 
altõnda kalan kõymetli e yayõ ifade etti inde, 

1. Mevât (i lenmemi , sahipsiz) topraklarda veya sahibi bilinmeyen top-
raklarda bulunmu  ise 1/5’i vergi olarak alõnõr, kalan 4/5’i bulana verilir. 
Mülk arazide bulunmu  ise Hanefîler'e göre 4/5’i mülk sahibi veya vârisle-
rine ait olur. Bu e yayõ gayri müslim tebaadan biri veya çocuk da bulsa du-
rumda bir de i iklik olmaz. 

2. Bulunan altõn-gümü  ve kõymetli e yanõn slâmî alâmet (mühür, yazõ 

gibi) ta õmasõ halinde "lukata" hükümleri uygulanõr. Bu halde bulunan e ya 
bir sene müddetle -usulüne uygun- ilân edilir, sahibi çõkmazsa beytülmâle 
teslim edilir. 

3. Bu nevi bulunan e yanõn vergilendirilmesi için cumhura göre nisab 
da aranmaz. mam âfiî nisab artõnõ ileri sürmü tür. 

4. Fakihler rikâzõn 1/5 nisbetinde vergiye tâbi olabilmesi için, bulun-
duktan sonra üzerinden bir sene geçmesinin art olmadõ õnda görü  birli in-
dedir. 

Rikâz ile ilgili hadislerde, alõnan 1/5 nisbetindeki verginin zekât verile-
cek kimselere mi, yoksa fey kapsamõnda dü ünülüp zekâtõn dõ õnda kalan 
muhtelif devlet giderleri için mi harcanaca õ hususunda açõklõk yoktur. Bu 
sebeple fakihler rikâzõn da õtõmõ hususunda farklõ görü ler ileri sürmü lerdir. 

mam âfiî rikâzdan alõnan 1/5 nisbetindeki verginin zekât verilecek 
kimselere sarfedilece ini, Ebû Hanîfe, -bir görü e göre- mam Mâlik ve 
Ahmed b. Hanbel ise bu gelirin fey hükümlerine tâbi olup zekât dõ õnda, 
kamu hizmetlerine harcanaca õnõ savunmu lardõr. 

Rikâz, yer altõna gömülmü  altõn, gümü , hazine yani kenz ve define 
anlamõna alõndõ õnda önemli bir devlet geliri sayõlmamalõdõr. Çünkü bu çe it 
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hazine ve antik e yanõn bulunup çõkarõlmasõ sõk sõk rastlanan bir olay de il-
dir. Ancak, Hanefî fakihlerine göre madenler rikâz mefhumu içinde mütalaa 
edildi inden, rikâzõn vergilendirmesi büyük önem ta õmaktadõr. Hemen a a-
õda izah edece imiz gibi, bu durumda hem kapsamõ geni lemi  olacak ve 

hem de maden vergi nisbetleri 1/5 olarak kabul edildi inden devlet gelirleri 
içinde önemli bir yekün tutacaktõr. 

b) Madenler 

Arap yarõmadasõnda slâm'õn ilk devrinde maden i letmecili i ve ticareti 
pek geli memi , bunun sonucu olarak maden vergi hukuku tatbikatõ da 
sõnõrlõ sayõdaki uygulama örne ine münhasõr kalmõ tõr. Bu sebepten dolayõ 
da müctehidler hangi nevi madenlerin zekâta tâbi oldu u, hangilerinin ol-
madõ õ konusunda farklõ görü ler ileri sürmü lerdir. 

Hanefî fakihlerinden Serahsî (ö. 490/1090), maden vergi hukuku yö-
nünden önemli olan a a õdaki taksim eklini verir. 

Yer altõndan çõkarõlan madenler üç kõsõmdõr: 

1. Katõ olup eritilebilen ve dökümü yapõlabilen madenler; altõn, gümü , 
demir, bakõr gibi. 

2. Eritilmeye elveri li olmayan katõ madenler; mermer, kireç, kömür 
gibi. 

3. Sõvõ olup katõla mayan madenler; cõva, petrol gibi. 

Ebû Hanîfe ve arkada larõna göre, katõ olup eritilebilen ve dökümü ya-
põlabilen altõn, gümü , demir, bakõr gibi madenler vergiye tâbidir. Eritilmeye 
elveri li olmayan yakut, zümrüt, mermer, kireç gibi madenlerle, sõvõ olup 
katõla mayan civa, petrol gibi madenlerden vergi alõnmaz. 

âfiî'ye göre, sadece altõn ve gümü  madenleri zekâta tâbidir, bunlarõn 
dõ õnda kalan madenler zekâta tâbi de ildir. 

Hanbelî fakihleri ise, altõn ve gümü  ile di er madenler arasõnda herhangi 
bir fark gözetmemi ler ve Bakara sûresinin 267. âyetinin genel anlatõmõndan 
hareket ederek, cinsi ne olursa olsun bütün madenlerin zekâta tâbi oldu u 
görü ünü savunmu lardõr. Hanbelî mezhebine göre, yerden çõkan bütün ma-
denler zekâta tâbidir. Bu madenlerden ister altõn, gümü , demir, bakõr gibi 
eritilip dökümü yapõlabilir cinsten olsun, ister yakut, zümrüt, sürme gibi sert 
olup eritilemeyen madenler olsun, isterse zift, neft, petrol gibi sõvõ halde bulu-
nan madenlerden olsun, bir ayõrõm gözetilmeksizin hepsinden zekât alõnõr. 
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Günümüzde özellikle petrol gibi yer altõ zenginlikleri sadece ahõslar de il 
ülke ekonomileri açõsõndan da büyük bir önem ve de er ta õmaya ba lamõ tõr. 
Klasik dönem fakihlerinin madenlerin zekât veya vergiye tâbi olup olmadõ õ 
konusundaki görü leri, dönemlerinde bilinen ve elde edilen madenlerin o 
günkü ekonomik de eriyle ve toplum için ta õdõ õ önemle yakõndan ba lantõlõ-
dõr. Zekâtõ ve vergilendirmenin temelinde servetten pay alõnõp ihtiyaç sahipleri 
ve toplum yararõna harcanmasõ oldu una, fakihler de daima bu ilkeyi koru-
maya çalõ tõklarõna göre, onlarõn madenlerin zekâtõyla ilgili görü lerinin gü-
nümüze aktarõlmasõ, bu ilke ve çerçeve dahilinde yapõlmalõdõr. Bu itibarla 
Hanbelî mezhebinin görü ü do rultusunda hareket edip, günümüzde bütün 
madenlerin zekâta tâbi tutulmasõ gerekti ini ifade etmek, di er mezheplerin 
görü leriyle de esasta çeli mez. Bu anlayõ  zekâtõn ruhuna daha uygundur. 20 
miskal altõnõ olanõ zekâta tâbi tutup milyarlarca dolarlõk kazanç elde eden ma-
den ve petrol i letmecisini zekâttan muaf tutmak slâm'õn daima öngördü ü ve 
önem verdi i adalet ölçüsüyle ba da masa gerektir. 

Madenlerden alõnacak zekâtõn nisbeti konusu fakihler arasõnda tartõ ma-
lõdõr. Hanefî mezhebi fakihleri madenleri rikâz mefhumu içinde mütalaa et-
tiklerinden, rikâzla ilgili hadise istinaden vergi nisbetinin 1/5 olaca õ, mam 
âfiî, Mâlik ve Ahmed b. Hanbel ise madenlerden 1/40 (% 2.5) nisbetinde 

zekât alõnaca õ görü ünü benimsemi lerdir. 

Madenlerin zekâta tâbi olabilmesi için belli bir nisaba ula masõ ve üzer-
lerinden bir sene geçmi  olmasõ art mõdõr? 

Hanefî mezhebine göre madenlerde nisab aranmaz. Bulunan veya i le-
nen maden az da olsa çok da olsa vergiye tâbidir. Çünkü maden rikâzdõr. 
Rikâzda da 1/5 nisbetinde alõnmasõ gerekli bir "hak" oldu u hadisle belirtil-
mi tir. Buna göre sahipli arazide eritilebilen ve dökümü yapõlabilen altõn, 
gümü , demir, bakõr gibi bir maden bulunursa devlet 1/5 nisbetinde vergi-
sini alõr, kalanõ yani 4/5'i o arazi sahibine verilir. 

mam Mâlik, mam âfiî ve Ahmed b. Hanbel'e göre ise madenlerin ze-
kâta tâbi olabilmeleri için nisab miktarõna ula masõ gerekir. Bu da hadislerle 
gösterilen altõn ve gümü  nisabõdõr. Madenler bu kõymetlere ula madõkça 
zekâta tâbi olmazlar. 

Bütün fakihler madenlerin zekâta tâbi olabilmeleri için üzerinden bir 
sene geçmesinin art olmadõ õ görü ünde birle mi lerdir. 

Maden, sahibi bilinmeyen arazide veya devlete ait topraklarda bulu-
nursa yine devlet 1/5 payõnõ alõr, kalan 4/5'i bulana ait olur. 
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Hanefîler'e göre madenlerden alõnan 1/5 nisbetindeki vergi fey hükmüne tâ-
bidir, dolayõsõyla kamu yararõna olmak üzere devlet giderleri içinde sarfedilir. 

Di er mezhep imamlarõna göre ise alõnan vergi zekâttõr ve Tevbe sûresi-
nin 60. âyetinde gösterilen zekât sarf yerlerine harcanõr. 

c) Deniz Ürünleri 

Bu konuda Hz. Ömer'den bir uygulama örne i aktarõlõr: Hz. Ömer Ya‘lâ b. 
Ümeyye'yi deniz kõyõlarõna âmil olarak tayin eder. Ya‘lâ deniz kõyõsõnda bulu-
nan bir anber hakkõnda Hz. Ömer'den yazõlõ görü  ister. Hz. Ömer de ashapla 
isti areden sonra öyle görü  bildirir: " üphesiz anber, Allah'õn nimetlerinden 
biridir. Anberde ve onun gibi denizden çõkarõlan di er kõymetlerde 1/5 
(nisbetinde vergi borcu) vardõr" (Ebû Yûsuf, el-Harac, s. 76). 

slâm vergi hukukunun klasik dönemdeki önemli müelliflerinden Ebû 
Ubeyd de Emevî Halifesi Ömer b. Abdülazîz'in Umman âmiline, denizden 
çõkarõlan balõklarõn de eri gümü  nisabõna ula õrsa, onlardan zekât tahsil 
etmesini emretti ini rivayet eder (el-Emvâl, nr. 888) ve adõ geçen müctehid 
halifenin denizden çõkarõlan her türlü kõymetli e yanõn zekâta tâbi bulun-
masõ görü ünde oldu unu bildirir. 

Dönemlerinde denizden elde edilen ürünlerin önemli bir yekün tutmadõ õ için 
olmalõ, fakihler deniz mahsullerinin zekâta tâbi mallardan olmadõ õ görü ünde-
dirler. Ebû Yûsuf ise denizden çõkarõlan inci, mercan gibi kõymetli süs e yalarõ ile 
anber gibi kokularõn 1/5 oranõnda vergiye tâbi tutulmasõ gerekti ini ileri sürer. 

 

 

F) HAYVANLAR 

Kur'an'da hayvanlarõn zekâta tâbi olduklarõna açõkça temas eden her-
hangi bir âyete rastlanmaz. Bununla beraber "Onlarõn mallarõndan sadaka 

(zekât) al..." (et-Tevbe 9/103) emrinin hayvanlarõ da içine aldõ õ dü ünülebi-
lir. Çünkü hayvanlar özellikle göçebe toplumlarda belki de en önemli geçim 
ve zenginlik aracõdõr. Çölde ya ayan Araplar arasõnda "mal" kelimesinin 
hayvan anlamõna kullanõlmasõ bu sebepledir. 

Hz. Peygamber'in hadislerinde, di er zekât mallarõ gibi hayvanlar da taf-
silâtlõ bir ekilde ele alõnmõ tõr. 

Kaynaklarõn ittifakla haber verdi ine göre Hz. Peygamber zekâta tâbi 
olan mallarla onlarõn nisab ve nisbetlerini gösteren uzun bir vergi tarifesi 
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kaleme aldõrmõ , fakat onu gereken yerlere gönderemeden vefat etmi tir. Bu 
vergi tarifesi Hz. Ebû Bekir ve Ömer devirlerinde uygulamaya konmu tur 
(Buhârî, “Zekât”, 37). 

Bu tarifnâme (mektup) ve konu ile ilgili di er hadisler birlikte de erlen-
dirildi inde, hayvanlarõn zekâtõ hususunda u sonuçlara varõlõr: 

1. Hz. Peygamber sahâbe ve tâbiîn devirlerinde hayvanlardan deve, sõ-
õr ve koyun zekâta tâbi tutulmu tur. 

2. Devenin nisabõ 5 deve, koyunun nisabõ 40 koyun, sõ õrõn nisabõ da 
30 sõ õr olarak tesbit edilmi tir. 

slâm âlimleri ayrõca keçilerin koyun, mandalarõn da sõ õr nisab ve 
nisbetleri içinde zekâta tâbi olacaklarõ hususunda görü  birli indedir. 

3. Hz. Peygamber'in mektubunda zekâta tâbi olacak koyunlarõn "sâime" 
olmalarõ gerekti i belirtilmi tir. 

Sâime, senenin ço unu meralarda otlayarak geçiren hayvanlara denilmekte-
dir. Bunun kar õlõ õ olarak yemle beslenen hayvanlara "ma'lûfe", ziraat, nakliyat 
gibi i lerde kullanõlan hayvanlara da "âmile" adõ verilmektedir. 

Buna göre zekâta tâbi hayvanlarõn; 

1. Senenin ço unu otlaklarda otlayarak geçiren hayvanlar olmalarõ, besi 
hayvanõ olmamalarõ. 

2. Ziraat, nakliyat vb. i lerde kullanõlan (âmile) hayvanlardan olmama-
larõ gerekmektedir. Fakihlerin ço unlu u, hayvanlarõn zekâta tâbi olabilme-
leri için bu iki artõn aranmasõnda ittifak etmi lerdir. Ancak mam Mâlik bu 
konuda ço unlu a muhalefet etmi , ister sâime, ister besi, isterse çalõ tõrõlan 
hayvan olsun hepsinin zekâta tâbi olaca õ görü ünü savunmu tur. 

a) Develerin Zekâtõ 

slâm'õn ilk devirlerinde hayvanlar içinde özellikle deve, gerek Arap ya-
rõmadasõ sakinleri gerekse buraya kom u olan ülke halklarõ için çok önemli 
bir hayvan idi. Etinden ve sütünden faydalanõlõr, ta õmacõlõkta kullanõlõrdõ. 
Bu itibarla gerek Hz. Peygamber zamanõnda, gerekse onu takip eden de-
virde, slâm ülkelerinin çe itli bölgelerine gönderilen emirnâmelerde deve 
daima liste ba õnda yer almõ tõr. 

Hz. Peygamber'in hadislerinde develerin zekât nisbetleri öyle gösteril-
mi tir (Buhârî, “Zekât”, 37-38): 
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 5’ten 9’a kadar 1 adet koyun 
 10’dan 14’e " 2 " " 
 15’ten 19’a " 3 " " 
 20’den 24’e " 4 " " 
 25’ten 35’e " 1 " iki ya õnda di i deve 
 36’dan 45’e " 1 " üç ya õnda di i deve 
 46’dan 60’a " 1 " dört ya õnda di i deve 
 61’den 75’e " 1 " be  ya õnda di i deve 
 76’dan 90’a " 2 " üç ya õnda di i deve 
 91’den 120’ye " 2 " be  ya õnda di i deve 

Bu cetvel, Hz. Peygamber ve Hulefâ-yi Râ idîn’den gelen uygulama ör-
neklerine dayandõ õ için slâm âlimleri arasõnda bu konuda bir görü  farklõ-
lõ õ yoktur. Deve miktarõnõn bundan fazla olmasõ halinde zekâtõn hangi ölçü 
ve usule göre alõnaca õ konusunda fõkõh mezhepleri farklõ yöntemler belirle-
mi lerdir. Meselâ Hanefîler'e göre 121. deveden sonra tekrar ba tan ba lanõr 
ve ödenecek zekât ilkinde oldu u gibi hesap edilir. 

b) Koyunlarõn Zekâtõ 

Hz. Peygamber'in hadislerinde koyun nisbetleri ve bu nisbetlerde ödene-
cek zekât miktarõ a a õdaki ekilde gösterilmi tir (Buhârî, “Zekât”, 38): 

 1’den 39’a kadar (zekâttan muaf) 
 40’tan 120’ye " 1 koyun 
 121’den 200’e " 2 " 
 200’den 399’a  " 3 " 
 400’den 500’e " 4 " 

c) Sõ õrlarõn Zekâtõ 

Sâime olan sõ õrlarda zekât nisabõ 30 sõ õr olup, bundan azõ için zekât 
gerekmez. 30 sõ õrdan 40 sõ õra kadar, zekât olarak iki ya õna basmõ  erkek 
veya di i bir buza õ verilir. 40 sõ õrdan 60 sõ õra kadar, üç ya õna girmi  
erkek veya di i bir dana verilir. Tam 60 sõ õr olunca, birer ya õnõ bitirmi  iki 
buza õ verilir. Sonra her otuz sõ õrda bir buza õ ve her 40 sõ õrda bir dana 
verilmek suretiyle hesap edilir. 

Zekât verme bakõmõndan sõ õr ile manda arasõnda fark yoktur ve bunlar 
bir cins sayõlõr. Bir kimsenin 20 inek ve 10 mandasõ varsa, 30 sõ õrlõk zekât 
nisabõna sahip olmu  kabul edilir. 
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d) Atlarõn Zekâtõ 

Hz. Peygamber'den "Sizi at ve kölenin zekâtõndan muaf tuttum" ve 
"Müslümana kölesi ve atõndan dolayõ zekât yoktur" (Buhârî, “Zekât”, 45-46) 
anlamlarõnda iki hadis rivayet edilmesine ra men, yine Hz. Peygamber'in bu 
umumi hükümden "üreme amacõyla bulundurulan sâime atlarõ" istisna etti-
ini gösteren ve bu sonuncularõn zekâta tâbi olaca õna i aret eden hadisler 

de nakledilir. 

Ebû Ubeyd bu konuda iki farklõ rivayeti yan yana zikretmi tir. Bunlar-
dan birine göre am'dan bir grup müslüman Hz. Ömer'e müracaat ederek 
atlarõndan zekât almasõnõ istemi ler, halife de sahâbeyle isti areden sonra, 
bu iste i -Hz. Peygamber ve Ebû Bekir atlardan zekât almadõ õ gerekçesi ile- 
reddetmi tir (Ebû Ubeyd, el-Emvâl, nr. 1364). Kar õt anlamdaki öteki riva-
yete göre ise, amlõlar Ebû Ubeyde b. Cerrâh'a atlarõndan zekât almasõ için 
müracaatta bulunurlar; o da durumu Hz. Ömer'e bildirip halifeden konu ile 
ilgili yazõlõ görü  beyan etmesini ister. Hz. Ömer Ebû Ubeyde'ye yazdõ õ 
cevabî mektubunda "atlardan zekât vermek istiyorlarsa, bu zekâtõ almasõnõ 
ve onlarõn fakirlerine da õtmasõnõ" bildirir (Ebû Ubeyd, el-Emvâl, nr. 1365). 

Atlarda zekât tahakkuk edip etmeyece i konusunda gerek Hz. Peygam-
ber, gerekse Hz. Ömer'den rivayet edilen hadislerden, Hz. Peygamber dev-
rinde Medine ve civarõnda atlarõn deve kadar çok bulunmadõ õ, müslüman-
larõn atõ sadece sava larda kullanmak için yeti tirdikleri, ayrõca ileride satõp 
para kazanmak maksadõyla topluca at besleme âdetinin henüz yerle memi  
oldu u anla õlõyor. Nitekim Hz. Ömer am'dan gelen bir grup müslümanõn, 
atlarõndan zekât almasõ için yaptõklarõ teklifi -Hz. Peygamber ve Ebû Bekir 
zamanlarõnda benzer tatbikat olmadõ õ gerekçesi ile- önce reddetmi , sonra 
olumlu kar õlamõ , daha sonra da, atlarõn tamamen ticarî gayelerle nesilleri 
elde edilmek için yeti tirildiklerini görünce, bu hayvanlardan zekât tahsili 
cihetine gitmi tir. 

Fakihlerin ço unlu u, Hz. Peygamber'in "atlarõn zekâttan istisna edildi-
ini" bildiren hadislerini esas alõp, bütün atlarõn zekât istisnasõ oldu u görü-
ünü benimsemi lerdir. Ebû Hanîfe ve ö rencisi Züfer'e göre ise, "nesli elde 

edilip ileride satõlmak maksadõyla, erke i di isi karõ õk bir halde ya ayan, 
senenin ço unu otlaklarda otlayarak geçiren (sâime) atlar ya at ba õ 1 dinar 
veya paraya göre kõymetlendirilerek, bu de eri üzerinden 1/40 (% 2.5) 
nisbetinde zekâta tâbi tutulur." 

Burada unu belirtmeliyiz ki, slâm fakihleri binek hayvanõ olan, nakli-
yatta kullanõlan, sava  için yeti tirilen ve senenin ço unu besihanelerde 
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beslenerek geçiren atlarõn zekâttan istisna edilece inde görü  birli ine var-
dõklarõ gibi, -zâhirî hukukçularõ müstesnâ- ticarete konu olan bütün atlarõn 
zekâta da mevzu olaca õnda ittifak etmi lerdir. 

O halde zekâta mevzu olup olmayaca õ münaka a konusu olan at, sadece 
nesli elde edilmek maksadõyla, erke i di isi karõ õk bir halde bulundurulan ve 
senenin ço unu otlaklarda otlayarak geçiren (sâime) atlardõr. Kanaatimize 
göre fakihler arasõnda bu konuda ortaya çõkan ihtilâfõn sebebi, Hz. Peygamber 
zamanõnda bu hususta herhangi bir tatbikatõn görülmemesidir. Yukarõda da 
belirtildi i gibi, Hz. Peygamber zamanõnda Arap yarõmadasõnda nesli elde 
edilmek ve nemâlandõrmak maksadõyla, erke i, di isi bir arada at yeti tirme 
gelene i henüz yerle memi  vaziyetteydi. O devirde atlarõn özellikle sava -
larda kullanõlmak için yeti tirildi i bilinmektedir. Ancak Hz. Ömer devrinde 
zikredilen maksatla at yeti tirilmeye ba lanõnca bu hayvanlar üzerinde de 
zekât tatbikatõ ba lamõ tõr. 

Hayvanlarõn zekâta tâbi tutulmasõ konusunda Hz. Peygamber'in sünne-
tinde, sahâbenin tatbikatõnda görülen örnekler ve bu rivayetler etrafõnda 
olu an klasik fõkõh doktrini dikkatlice incelendi inde, hayvanlardan zekât 
alõnmasõ hususunda o toplumun artlarõna göre ortalama bir zenginlik sõnõ-
rõnõn belirlendi i, bunun üzerindeki zenginli in zekâta tâbi tutuldu u görü-
lür. Deve, sõ õr ve koyunlardaki zekât alt sõnõrõnõn o günkü artlar içinde 
belli bir ekonomik seviyeyi temsil etti i ve birbirlerine denk bir de er ta õdõ õ 
söylenebilir. Arazinin ya mur suyuyla veya emekle sulanmasõna göre zekât 
oranlarõnda bir ayõrõm yapõldõ õ gibi, evde beslenen hayvanlarõn de il de 
mera ve yayla hayvanlarõnõn zekâta tâbi tutuldu u görülür. Evde ailenen 
ihtiyacõ için beslenen hayvanlarõn zekâttan muaf tutulmasõ, temel ihtiyaç 
maddelerinin zekât matrahõ dõ õnda bõrakõlmasõ ilkesinin bir di er ifadesidir. 
Ticaret amacõyla beslenen hayvanlarõn ise ticaret mallarõnõn hükmüne tâbi 
olaca õ açõktõr. 

Hayvanlarõn zekâtõ ile ilgili bu hükümler konulurken de o toplumdaki 
yaygõn ve bilinen hayvan türlerinin esas alõndõ õ ve onlar üzerinden örnek-
lendirme yapõldõ õ gözden uzak tutulmamalõdõr. Günümüzde üretimi yapõlan 
ve sürüler halinde beslenen di er hayvan türlerinin bu ölçüler içinde zekâtõ-
nõn verilmesi gerekir. 
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G) SINAÎ SERVET, YATIRIM ve ÜRET M ve ARAÇLARI 

Hz. Peygamber tarafõndan üzerlerinden zekât alõnan mallar incelendi-
inde, bu mallarõn nâmî (artõcõ, gelir getirici) vasõfta olduklarõ görülür. Zekâta 

tâbi mallarda aranan bir art da o malõn ki inin aslî ve zarurî ihtiyaçlarõnõn 
dõ õnda olmasõdõr. Buna havâic-i asliyyeden fazla mal denmektedir. Hz. 
Peygamber zekâtõn varlõktan verilece ini buyurmu  (Buhârî, “Zekât”, 18) 
ashabõna, önce aile fertlerine, sonra ba kalarõna infak etmelerini tenbihle-
mi tir (Buhârî, “Zekât”, 19). 

Zekâta tâbi mallarõn iki temel özelli ini böylece tesbit ettikten sonra, bu 
bilgilerin õ õ õnda gelir getirici bina, nakil vasõtalarõ gibi mallarõn, sanayi sek-
töründeki üretim makinelerinin zekâtõ konusunu tetkik edebiliriz. 

Bilindi i gibi sanayi inkõlâbõ ve onu takip eden sosyal ve teknik geli -
melerden sonra atölyeler, fabrika ve i letmeler gibi yeni mallar ortaya çõk-
mõ tõr. Bunlar üretimde kullanõlmak suretiyle birer gelir kayna õ olmakta, 
dolayõsõyla nâmî vasfa sahip bulunmaktadõr. Bu mallarõ aslî ihtiyaçtan, 
meslekî alet ve takõm tezgâhõ cinsinden saymak mümkün de ildir. Böyle 
olunca, mezhep müctehidleri devrinde bulunmadõ õ için klasik kaynaklarda 
haklarõnda açõklama yer almayan bu yeni gelir getirici mallarõn zekâta tâbi 
olaca õ açõktõr. Ça õmõz slâm âlimleri de gelir getirici bu yeni mallarõn zekâta 
tâbi oldu unda görü  birli ine varmõ , ancak bunlardan nasõl ve ne nisbette 
zekât alõnaca õ konusunda farklõ görü  ve usuller ileri sürmü lerdir. 

Fakihler zekât mallarõnõ konu alan nasslarõn taabbüdî olmayõp muallel, 
yani hükmün dayandõ õ vasfõn bilinebilir oldu unda görü  birli indedir. Onlar 
Hz. Peygamber'in zekât tahsil etti i mallarda zekâtõn farziyetine "illet" te kil 
eden vasfõn nemâ oldu unda ittifak etmi lerdir. Fakihler te rîin hikmetini ve 
zekâtõn gayesini de dikkate alarak aynõ mü terek illete, yani artõcõ olma (ne-
mâ) özelli ine sahip ba ka mallarõ da zekâta tâbi tutmu lardõr. Ayrõca fakihler, 
ki inin temel ihtiyaç maddelerinden olan marangoz, demirci gibi zenaat erba-
bõnõn el aletlerini, takõm ve tezgâhlarõnõ, oturulan evleri zekâttan muaf kabul 
etmi lerdir. 

Bu geli melerden sonra, yukarõdaki nâmî olma özelli i dikkate alõnarak 
öyle bir ayõrõm ortaya çõkmõ tõr: 

1. nsanõn temel ihtiyaçlarõndan sayõlan mesken, sanatkârlarõn ev alet-
leri, zekâta tâbi de ildir. 

2. Artõcõ (nâmî) özellikte olan, gelir elde etmek için edinilen mallar, bun-
lar zekâta tâbidir. 
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3. Hem temel ihtiyaçlardan sayõlan ve hem de artõcõ özelli e sahip olan 
kadõnlarõn süs e yasõ, çalõ tõrõlan hayvanlar gibi mallara gelince, fakihler bu 
nevi malõn zekâta tâbi olup olmayaca õnda ihtilâf etmi lerdir. Onlarõ artõcõ 
vasõfta görenler zekâta tâbi kõlmõ lar, tabii ihtiyaçtan kabul edenler zekâttan 
muaf tutmu lardõr. 

Zekât mallarõnõn, yukarõda zikredilen üçlü taksimi ve bu ayõrõma göre ze-
kât uygulamasõ, fõkhõn tedvin devrinde artõcõ, gelir getirici olarak tanõnmayan, 
fakat günümüzde üretken ve gelir kayna õ olma özelli i kazanan mallarõn 
zekâta tâbi mallar grubuna katõlmasõnõ zorunlu hale getirmi tir. 

Sanayide kullanõlan makineler gelir getiricidir, nâmî mal sayõlõr. Bu ma-
kineler marangozun, demircinin kullandõ õ el aletlerine kõyas edilemez. 
Çünkü marangoz ve demirci bizzat kendileri el aletleri, takõm ve tezgâhlarõ 
ile çalõ arak üretim sa larlar. Müctehid imamlar sanatkârlarõn aletlerini -
haklõ olarak- zekâttan muaf tutmu lardõr. Çünkü sanatkârlarõn geçimi için 
bu aletlere ihtiyaçlarõ vardõr. 

Yukarõda bir kõsmõ belirtilen bu ve benzeri gerekçelerden hareket eden 
slâm hukukçularõ, sanayi sektöründeki yatõrõmlarõn hangi usul ve ölçüye 
göre zekâta tâbi tutulaca õ konusunda iki gruba ayrõlmõ lardõr. 

Ça õmõz slâm hukukçularõndan bir gruba göre, sanayi makineleri ve 
benzeri mallara yüklenecek zekâtõn nisbeti, bu mallar ziraî araziye, gelirleri 
de arazi mahsullerine kõyasla belirlenir. Zekât bu mallardan de il gelirlerin-
den alõnõr. Böyle olunca da zekât nisbetinin, safî gelirden % 10 veya gayri 
safî gelirden % 5 olmasõ gerekir. Muasõr müslüman yazarlar nezdinde, üre-
tim aracõ makine ve fabrikalarõn gelirlerinin % 10 veya % 5 nisbetlerinde 
zekâta tâbi tutulmasõ görü ü, uygulama kolaylõ õ yönü de dikkate alõnarak, 
bir hayli a õrlõk kazanmõ tõr. 

Asrõmõz slâm âlimleri arasõnda bu konuda benimsenen ikinci görü , fabrika 
gelirlerinin, gelir sahibinin elindeki para ve ticaret mallarõna kõyaslanarak % 2.5 
oranõnda zekâta tâbi tutulmasõ eklindedir. Ancak bu grupta yer alan görü ler 
arasõnda da ayrõntõda bazõ farklõlõklar bulunmaktadõr. 

1965'te Kahire'de ve 1984'te Küveyt'te akdedilen konferans kararla-
rõnda sõnaî makinelerin safî gelirlerinden % 2.5 oranõnda zekât alõnmasõ 
tavsiye edilmi tir. 

Ço unlu unu ça da  Mõsõrlõ âlimlerin olu turdu u bir grup ise, sanayi 
sektöründe dönen sermaye + gelirin % 2.5 oranõnda zekâta tâbi olmasõ ge-
rekti ini savunmu lardõr. Di er bir ifadeyle, sanayi sektöründeki üretim 
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makinelerinin ve di er duran sermayenin dõ õnda her türlü giderlerin maliyet 
hesaplarõ yapõlarak dönen sermayenin ve kârõn % 2.5 oranõnda zekâtõnõn 
verilmesidir. 

Bu görü  sahipleri u gerekçelerden hareket etmektedirler: 

1. Sanayi sektöründeki üretim makineleri ile ziraî araziler birbirine kõyas 
edilemeyecek derecede farklõ oldu u için, sanayi gelirlerini -arazi mahsulle-
rine kõyasla- % 10 veya % 5 zekâta tâbi tutmak uygun olmaz. Sanayi maki-
neleri, topraktan farklõ olarak çalõ tõkça eskir, yõpranõr, kõsa aralõklarla par-
çalarõnõ de i tirmek zorunlulu u ortaya çõkar. Günümüzün hõzla geli en 
teknolojisi bu makinelerin tamamen yenilenmesini de zorunlu kõlar. Yeni 
yeni ortaya çõkan makineler daha az masraf ve i  gücü ile daha çok üretim 
yapabilme kapasitesine sahip olunca -piyasada tutunabilmek için- eskileri 
de i tirmek zaruret haline gelebilir. Yõllõk amortisman bedelinin matrahtan 
dü ülmesi de, onun topra a kõyas edilemeyece ini gösterir. Bugün a a õda 
açõklayaca õmõz, bir kanunun tanõdõ õ amortisman bedeli vardõr, bir de ma-
kinenin belli bir kapasitede çalõ masõ artõ ile, tahmin edilen yõpranma payõ 
vardõr. Bu ikisine de âniden zuhur eden yanma, bozulma ve yepyeni bir 
makine ile de i tirme zaruretinin ortaya çõkmasõ dahil de ildir. Ayrõca sa-
nayi yatõrõmlarõnõ hem zekâttan muaf tutuyoruz, hem de ikinci kere tekrar 
makine satõn almak için ihtiyat payõ ayõrõyoruz. 

2. Toprak mahsulleri, zekât açõsõndan, di er kâr ve kazançlara benze-
mez. Toprak ürününün zekâtõ hasat zamanõ bir kez verildi mi ticaret malõ 
olmadõkça, yõllarca ambarda da kalsa artõk bir daha zekâtõ verilmez. Sana-
yide sektöre göre yõlda 10-15 kere imalât yapan i letmeler vardõr. Bu kõyasa 
göre her imalât için zekât ödemek gerekecektir. 

3. slâm tarihinde evlerin, hanlarõn, hamamlarõn ve hayvanlarõn kiraya 
verilip elde edilen gelirden zekât verildi inin örnekleri vardõr. Ahmed b. 
Hanbel'in bizzat kendi evini kiraya verip, kira gelirinin zekâtõnõ verdi i nak-
ledilir.  

4. Günümüzde sanayi sektör yatõrõmlarõnõ, ticarî yatõrõm ve faaliyetlere 
kõyas etmek daha uygun görünmektedir. Günümüzde sanayi sektörü -ticarî 
yön daima a õr basarak- ticaret sektörüyle iç içe yürümekte, üretilen malla-
rõn en iyi artlarda pazarlanabilmesi için tanõtõm, reklam, paketleme, ambalaj 
gibi faaliyetlere gelirden büyük paylar ayrõlmaktadõr. Bunlar hep ticarî faali-
yetlerdir. Sanayi sektörünü araziye benzetmek do ru sonuçlar vermez. 
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Bu görü  sahipleri netice itibariyle, sanayi sektöründeki faaliyetleri ticarî 
faaliyetlere kõyas ederler ve klasik zekât uygulamasõndaki yerle ik kurallar 
dikkate alõnarak borçlar, malzeme, i çilik, üretim, pazarlama, yönetim, fi-
nansman vb. giderlerin maliyet hesaplarõ yapõlõp çõkarõldõktan sonra duran 
varlõklarõn zekâttan muaf oldu unu, dönen varlõklarõn ise net kâr ile birlikte 
% 2.5 oranõnda zekâta tâbi olaca õnõ ifade ederler. 

 

H) B NA ve NAK L VASITALARI G B  GEL R 
GET REN MALLAR 

Klasik dönem fõkõh kaynaklarõnda, oturulan evlerin ve binek hayvanla-
rõnõn insanõn temel ihtiyaçlarõndan sayõldõ õnõ ve bunlarõn zekâttan muaf 
tutuldu unu biliyoruz. Gerçekten insanõn çoluk çocu u ile sõ õndõ õ ev veya 
apartman, ahsî i i için kullandõ õ nakil aracõ temel ihtiyaçlardandõr ve bun-
lar artõcõlõk özelli ine de sahip de ildir. Oysa bugün kiraya verilen büyük 
binalar, daireler, dükkânlar, dü ün salonlarõ ile kara, hava, deniz ta õmacõlõ-
õnda kullanõlan nakil araçlarõndan elde edilen gelirler, dünden farklõ olarak 

günümüzde yaygõn ve önemli gelir kaynaklarõ haline gelmi lerdir. Bugün 
artõk, temel ihtiyacõn dõ õnda, gelir elde etmek için edinilen büyük binalarla, 
kâr amacõ ile i letilen nakil vasõtalarõnda zekâtõn vücûb sebebi olan artõcõlõk 
vasfõ tahakkuk etti inden konu muasõr fõkõh yazarlarõ tarafõndan ele alõnarak 
tartõ õlmõ tõr. 

Bugün dünden farklõ olarak yatõrõm amacõ ile büyük binalar yapõlmakta 
ve nakliye vasõtalarõ kullanõlmaktadõr. Bunlardan elde edilen gelirler arazi 
ürünlerinden elde edilen gelirlerden çok fazladõr. 

De i en artlar muvacehesinde bu yeni gelir kaynaklarõna zekât kon-
masõ gerekir. Topra õnõ i letmek üzere kiraya verenle, bina veya nakil vasõ-
talarõndan gelir elde eden arasõnda esasta bir fark yoktur. Ziraî araziye zekât 
yükleyip gelir getiren bina ve vasõtalarõ bu yükümlülük dõ õnda tutmak zekât 
mantõ õ açõsõndan âdil bir davranõ  olmaz; ziraî arazi sahiplerine haksõzlõk 
edilmi  olur. Ayrõca bu durumun insanlarõ ziraî arazi sahibi olma yerine bina 
ve nakil vasõtasõ edinmeye te vik edece i ve bunun sa lõksõz bir geli me 
olaca õ da ortadadõr. 

Muasõr müelliflerin ço u bu çe it yeni gelir kaynaklarõnõn zekâta tâbi 
olaca õnda ittifak etmekle birlikte bu mallardan hangi statüye göre ve ne 
nisbette zekât alõnaca õ hususunda farklõ görü  ileri sürerler. 

Müelliflerin konu ile ilgili görü lerini iki grupta özetlemek mümkündür: 



ZEKÂT 461 

 

1. Akarlarõn yanlõzca gelirleri zekâta tâbidir. Bu zekât da elde edilen gelir 
nisaba ula õr ve üzerinden bir kamerî yõl geçince % 2.5 nisbetinde tahsil 
edilir. Bu görü ün gerekçeleri unlardõr: 

a) mam Mâlik'ten ev kiralarõnõn alõndõktan sonra üzerinden bir kamerî 
yõl geçmedikçe zekâta tâbi olmayaca õ husususunda bir rivayet vardõr. 
Ahmed b. Hanbel'den de bu konuda iki farklõ görü  nakledilmi tir. Bunlar-
dan biri, kira gelirinin üzerinden bir yõl geçince zekât tahakkuk edece i yö-
nünde, di eri ise, ziraî ürünlerde oldu u gibi, kiranõn tahsil edildi i anda 
zekâtõn tahakkuk edece i eklindedir. Ömer Nasuhi Bilmen de, yanlõz kira 
bedellerini almak üzere elde bulunan evlerden, dükkânlardan vesair akarlar-
dan, nakil vasõtalarõndan zekât lâzõm gelmedi i, bunlarõn kiralarõndan, nisab 
miktarõ olup üzerlerinden tam bir sene geçti i takdirde zekât verilece i görü-
ündedir. 

Ça da  âlimlerden, gelir getiren bina ve benzerlerinin bu gelirlerinin, "el-
mâlü'l-müstefâd"a benzetilerek üzerlerinden yõl geçmeden zekâtlarõnõn öden-
mesi gerekti ini savunanlarõn bulundu unu da belirtmek gerekir. 

slâm Konferansõ Te kilâtõ’na ba lõ slâm Fõkõh Akademisi'nin 1985 ta-
rihli ikinci dönem toplantõsõnda alõnan karar ise öyledir: Kiraya verilmi  
arazi ve ta õnmazlarõn mülk de eri üzerinden zekât vermek gerekmez. Bun-
larõn yõllõk gelirinden nisab miktarõnõ bulmasõ ve di er artlarõn da gerçek-
le mesi halinde, yõl sonunda % 2.5 oranõnda zekât verilir. 

2. Gelir getiren bina, vasõta ve benzerini ziraî araziye kõyas edip bunlarõn 
safî gelirlerinden % 10 veya gayri sâfiden % 5 nisbetinde zekât alõnõr. 

Hz. Peygamber ve sahâbe dönemindeki zekât uygulamasõ içerik ve 
amaç yönüyle incelendi inde, ev, dükkân gibi ta õnmazlarõn ve nakil araç-
larõnõn kira gelirinin, arazi ürünlerine kõyas edilmesi tutarlõ görünmektedir. 
Bu durumda mal sahibinin yõllõk kira geliri, kiralanan için yapmakta oldu u 
mûtat harcamalar ve yõllõk temel ihtiyaçlarõ kar õlõ õ çõktõktan sonra nisab 
miktarõnõ bulmakta ise, bu miktarõn % 10'u zekât olarak aydan aya ödenir. 
Yõlõn dolmasõ veya üzerinden bir yõlõn geçmesi beklenmez. Ancak Din leri 
Yüksek Kurulu, kira gelirlerinden %10 de il de %2,5 oranõnda zekat 
verilmesi yönünde görü  belirtmektedir. 
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I) MAA , ÜCRET ve SERBEST MESLEK KAZANÇLARI 

Dar anlamda maa  bir hizmet mukabilinde çalõ an kimseye verilen aylõk 
ücrettir. Ücret de eme in ve hizmetin fiyatõna, satõ  bedeline denir. Serbest 
meslek kazançlarõ da geçici veya devamlõ olarak her türlü serbest meslek 
faaliyetlerinden do an kazançlardõr. 

Memur maa larõ, i çi ücretleri, doktor, mühendis, avukat, terzi, berber 
gibi serbest meslek sahiplerinin kazançlarõnõn zekâtõ konusunda iki görü  
vardõr. 

Klasik kaynaklardaki bilgileri de enlendiren ve onlardan hareketle bazõ 
sonuçlara ula an ça õmõzdaki bilginlerin bir kõsmõna göre, ücretlilerin ve 
serbest meslek sahiplerinin gelirlerinin toplamõ nisaba ula õr ve üzerinden bir 
yõl geçerse, ihtiyaçlar giderilip borçlar dü üldükten sonra % 2.5'u zekât ola-
rak verilir. 

Bu görü  sahipleri bir malõn zekâta tâbi olabilmesi için üzerinden bir ka-
merî yõlõn geçmi  olmasõ gerekti i noktasõndan hareket ederler. 

Ebû Ubeyd, Hz. Ebû Bekir'in devlet gelirlerinden hak sahiplerine atâ 
adõyla maa  (veya devlet gelirlerinden pay) verirken onlara üzerinden bir 
sene geçen mallarõ olup olmadõ õnõ sordu unu, mükellefler müsbet cevap 
verirlerse, da õttõ õ maa tan, o mallarõn zekâtõnõ aldõ õnõ, Hz. Osman'õn da 
aynõ uygulamada bulundu unu, Hz. Ali'nin "Ki inin yeni kazandõ õ malõnõn 
üzerinden bir sene geçmedikçe, o malda zekât tahakkuk etmez" dedi ini, 
Abdullah b. Mes‘ûd'un da aynõ anlamda fetva vermi  oldu unu rivayet eder 
(el-Emvâl, nr. 1122, 1125-1129). 

Bu rivayetleri de erlendiren Ebû Ubeyd, Hulefâ-yi Râ idîn'in devlet ge-
lirlerinden hak sahiplerine da õttõklarõ atâdan hemen zekât tahsil etmedikle-
rini, fakat onlarõn zekât tahakkuk eden di er mallarõnõn zekât borçlarõnõ, bu 
tahsisattan kesmi  olduklarõnõ söyler (el-Emvâl, nr. 564). 

kinci grup bilginler ise, bu tür gelirlerin zekâta tâbi tutulmasõ için bir se-
nelik sürenin geçmesini gereksiz görürler. Onlara göre, maa , ücret ve ser-
best meslek kazançlarõ kaynaklarda zikri geçen mâl-i müstefâd yani miras, 
ba õ , mükâfat gibi yollardan gelen gelirlere benzerler. 

Di er taraftan, kaynaklarda bn Abbas, Muâviye ve Ömer b. Abdülazîz-
'in yeni kazanõlan maldan, sene geçme artõ aramadan zekât tahsil ettikleri 
rivayet edilir (el-Emvâl, nr. 1132-1133). 
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Ebû Ubeyd'e göre bn Abbas'õn konu ile ilgili fetvasõnda kastedilen top-
rak mahsulleridir. Yani sene geçmeden zekâtõ verilecek olan toprak mahsul-
leri zekâtõdõr ki "hasat zamanõ" ödenir. Medineliler arazi mahsulüne "emvâl" 
adõnõ verirler. 

bn Rü d'ün de i aret etti i gibi mâl-i müstefâdõn yani miras, ba õ , mü-
kâfat gibi gelirlerin kazanõldõ õ anda zekâtõnõn ödenip ödenmeyece i hak-
kõnda Hz. Peygamber ve sahâbeden açõk bir rivayetin bulunmadõ õ do ru-
dur. Bu sebeple de birinci grup fakihler klasik çizgiyi takip ederek altõn, gü-
mü , ticaret mallarõ ve hayvanlardan zekât alõnmasõnda ölçü olan "malõn 
üzerinden bir yõl geçmesi" artõnõ maa , ücret, serbest meslek kazançlarõ için 
de geçerli saymõ lardõr. 

Eski dönemlere oranla ekonomik artlarõn bir hayli de i ti i, enflasyo-
nun âdeta kaçõnõlmaz oldu u ve tüketimin giderek arttõ õ günümüz toplum-
larõnda i çi, memur ve serbest meslek sahiplerinin zekât vermesi için ihtiyaç 
fazlasõ gelirlerinin üzerinden bir yõlõn geçmesi gerekti ini söylemek fazla 
gerçekçi de ildir. Belki daha uygun olan, bu tür düzenli geliri olan kimsele-
rin aslî ve temel giderlerini, bu amaçlõ tasarruf ve borçlarõnõ dü tükten sonra, 
arta kalan gelir yõl sonu itibariyle toplandõ õnda nisab miktarõna ula õyorsa, 
yõlõn tamamlanmasõnõ beklemeden aylõk gelirinden düzenli olarak % 2.5 
oranõnda zekât vermesidir. Aslî ve temel giderler, yukarõda izah edilen 
havâic-i asliyye çerçevesine giren hususlardõr. Din leri Yüksek Kurulu, 
maa  ve benzeri standart gelirlerin, di er gelirlere katõlarak nisap miktarõnõn 
üzerinden bir yõl geçtikten sonra zekat verilmesi gerekti i görü ündedir. 

J) H SSE SENED  

Hisse senedi bir anonim irketin sermayesinin birbirine e it paylarõndan 
bir parçasõnõ temsil eden ve kanunî ekil artlarõna uygun olarak düzenlenen 
hukuken kõymetli evrak hükmünde bir belgedir. Tahvil gibi bir borç senedi 
de il, bir ortaklõk ve mülkiyet senedidir. irket ya adõ õ ve kâr etti i müd-
detçe sahibine gelir getirir. Hisse senedinin sahibine sa ladõ õ bu gelire 
temettu (kâr payõ) denir. 

Hisse senetleri tedavül kabiliyetlerine, irket kârõna, i tiraklerine ve ser-
mayeyi temsil edip etmediklerine göre muhtelif nevilere ayrõlõr. 

Hisse senetlerinin üç türlü de eri vardõr: 

1. Nominal de er: Hisse senedinin üzerinde yazõlõ de erdir. Bazõ ülke-
lerde hisse senetleri nominal de er ta õmaz. lk defa piyasaya çõkarõlõrken 
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ihraç eden kurulu un, arz ve talebi göz önünde bulundurularak kararla tõr-
dõ õ bir ihraç fiyatõ ile satõ a sunulurlar. 

2. hraç de eri: Hisse senetlerinin nominal de erin altõnda veya üstünde 
bir de erle ihraç edilmesidir. hraç edilen bir hisse senedinin bu de erde 
kalõp kalmayaca õnõ zamanla piyasa artlarõ tayin edecektir. 

3. Piyasa de eri: Piyasada arz ve talebin olu turdu u de erdir. 

Hisse senedi bir ticarî i letmenin tümünün (arsasõ, binalarõ, fabrikasõ, ma-

kineleri, demirba õ, parasõ, borç ve alacaklarõ, di er i letmelerdeki i tirak paylarõ, 

ihtirâ ve patentleri dahil olmak üzere) bütün maddî ve mânevî varlõ õnõn belli 
bir parçasõnõ temsil eden bir mülkiyet senedidir. Bir irketin hisse senedini 
alan kimse, o i letmenin aktif ve pasifindeki her eye ortak olur. 

Bu husus kapalõ irketlerden halka açõk irketlere do ru gidildikçe derece 
derece farklõlõk gösterir. Be  altõ ortaklõ bir aile anonim irketinde ortaklar 
hisse senetlerinin kendilerine tanõdõ õ tüm haklarõn bilinci içindedir. Fakat 
irket halka açõldõkça ve büyüyüp ortak sayõsõ arttõkça, hisse senetleri temsil 

ettikleri haklardan ayrõ bir ki ilik kazanmaya ba lar. Hisse senedi hamilleri 
hisse senetlerini uzun vadeli yatõrõm yapmak için bile almõ  olsalar, artõk 
hisse senetleri onlar için bir i letmenin aktif ve pasifindeki tüm varlõklarõ ve 
haklarõ temsil eden bir belge olmaktan çõkar, bizzat kendisi bir mal haline 
gelmeye ba lar. E er portföy sahibi devamlõ bir yatõrõm için de il de, zaman 
içindeki de er artõ larõndan yararlanmak amacõyla yatõrõm yapmõ sa, hisse 
senetleri iyiden iyiye bir mal haline gelir, artõk onlarõn neyi ve hangi haklarõ 
temsil etti i dü ünülmez. 

Günlük hayatta aslî para olmamakla birlikte hisse senedi, tahvil vb. aktif 
unsurlarõn para gibi tedavül etmesi, muasõr slâm âlimlerini me gul etmi tir. 

Bu konuda l952 yõlõnda am'da yapõlan bir toplantõda âlimler; türü ne 
olursa olsun ve ne maksatla elde bulundurulursa bulundurulsun, bütün 
hisse senetlerinin ticaret malõ oldu u ve onlar gibi zekât hükümlerine tâbi 
tutulmasõ gerekti i kanaatini serdetmi lerdir. Çünkü hisse senetleri ve tah-
viller ticareti yapõlõp kâr elde etmek için elde bulundurulur. Nominal de erleri 
ile sermaye piyasasõndaki de erleri de daima farklõdõr. Bu itibarla hisse se-
netleri ve tahviller birer ticaret malõdõr ve ticaret mallarõna uygulanan öl-
çüyle zekâta tâbi olmalõdõr. 

Hisse senetleri menkul kõymetler borsasõnda alõnõp satõlmak ve böylece 
ticareti yapõlõp kazanç elde etmek için bulunduruluyorsa, ticaret mallarõ gibi 
i lem görürler, rayiç bedelleri üzerinden % 2.5 oranõnda zekâta tâbi olurlar. 
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Hisse senetleri, kâr elde etmek için de il, yatõrõm yapmak ve bunun gelirini 
(temettu) elde etmek için alõnmõ  ise yine aynõ ekilde rayiç bedel + gelirleri 
% 2.5 oranõnda zekâta tâbi olurlar, ancak bu durumda zekât do rudan ir-
ketten tahsil edilir. 

1965 yõlõnda Kahire'de yapõlan ikinci konferansta konu tekrar gündeme 
gelmi ; hisse senetleri ve tahvillerin alõnõp satõlmak suretiyle ticareti yapõl-
mak için elde bulunduruldu unda ticaret mallarõ gibi % 2.5 nisbetinde ze-
kâta tâbi olmasõ, sõrf yatõrõmda bulunulup, bunun gelirinden yararlanmak 
amacõ ile alõnmõ sa -ziraî araziye kõyasla- safî gelirinden % 10 zekât alõn-
masõ, bu ikinci durumda hisse senetlerinin zekâtõnõn irket tarafõndan veril-
mesi gerekti i belirtilmi tir. Çünkü irketler yatõrõmcõlarõn zekât borçlarõnõ 
temettularõndan kolayca çõkarõp, kalanõnõ kâr olarak verebilirler. 

1984 yõlõnda Küveyt'te yapõlan "I. Zekât Kongresi"nde hisse senetlerinin 
zekâtõnõn, irketin tüzü ünde gerekli düzenlemeler yapõlõp genel kuruldan bu 
yönde karar çõkarõldõktan sonra, hisse sahiplerinin de rõzâlarõ alõnarak ir-
ketler tarafõndan ödenmesi tavsiye edilmi tir. Bu tavsiye kararõ, mam âfiî'-
nin ortaklõk prensibinin di er mallara te miline istinat etmektedir. Aynõ ka-
rarda e er irketler zekâtõ - u veya bu sebeple- ödemezlerse onlarõn yõllõk 
bütçelerinde her hisse sahibine dü en zekât miktarõnõ gösterip bildirmeleri 
tavsiye edilmi tir. 

Konferansõn tavsiye kararlarõnda u hususlar da yer almõ tõr: 

1. irket, mallarõnõn zekâtõnõ ödemi se artõk hisse sahiplerinin ayrõca ze-
kât ödemeleri gerekmez. 

2. irket, mallarõnõn zekâtõnõ ödememi se her hisse sahibinin hissesine 
dü en zekâtõ a a õdaki ekillerde ödemesi gerekir: 

a) Hisse sahibi, hisse senedini sõrf ticaretini yapmak için almõ sa onun 
zekâtõ vücûb tarihindeki piyasa de eri üzerinden % 2.5 oranõnda ödenmeli-
dir. 

b) Gelirinden yararlanmak amacõ ile almõ sa; âlimlerin ço unlu una 
göre, elde etti i geliri di er mallarõna katar, nisab ve bir yõl bekleme artõ 
gerçekle mi se % 2.5 oranõnda zekât öder. Bu suretle sorumluluktan kur-
tulmu  olur. 

Bazõ âlimler de sanayi sektöründeki yatõrõm gelirini ziraî araziye kõyas 
etti inden, onlara göre ise geliri elde eder etmez % 10'unu zekât olarak öder. 
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slâm Fõkõh Akademisi'nin 6-11 ubat 1988 tarihleri arasõnda Suudi 
Arabistan'õn Cidde ehrinde gerçekle tirdi i dördüncü dönem toplantõsõnda, 
" irket hisselerinin zekâtõ" konusunda akademiye gelen ara tõrmalar incelen-
dikten sonra u kararlar alõnmõ tõr: 

1. Hisselerin zekâtõnõ vermek sahiplerine dü er. Ancak irketin tüzü-
ünde açõkça belirtilmi , genel kuruldan bu yönde bir karar alõnmõ , ilgili 

ülke hukukunda irketler, zekâtlarõ hesaplayõp çõkarmakla yükümlü tutul-
mu  veya hisse sahibi hisselerinin zekâtõnõ hesaplayõp çõkarma yetkisini 
irket yönetimine bõrakmõ sa, irket yönetimi hisse sahiplerini temsilen ze-

kât çõkarõr. 

2. Gerçek ahõslar mallarõnõn zekâtõnõ nasõl hesaplayõp çõkarõyorsa irket 
yönetimi de hisselerin zekâtõnõ o ekilde çõkarõr. Yani, hissedarlarõn mallarõ-
nõn bütünü tek bir ahsõn mallarõ mesabesinde kabul edilir; bunlarõn zekâtõ 
belirlenirken, zekâta tâbi malõn çe idi, nisabõ, alõnacak miktar vb. bakõmõn-
dan gerçek ahsõn zekâtõnda gözetilen esaslara uyulur. Bu i lemler, karõ õm 
(hulta) prensibini bütün mallara te mil eden fakihlerin görü üne dayan-
maktadõr. 

Kamu hazinesi hisseleri, hayõr vakfõ hisseleri, hayõr kurumlarõ hisseleri 
ve gayri müslimlerin hisseleri gibi zekât dü meyen hisselerin payõ zekâtõn 
tarhõnda esas alõnacak miktarõn dõ õnda tutulur. 

3. irket, herhangi bir sebeple mallarõnõn zekâtõnõ vermemi se hissedar-
larõn kendi hisselerinin zekâtõnõ vermeleri gerekir. Hissedarõn, irket i aret 
edilen ekilde mallarõnõn zekâtõnõ vermi  olsaydõ kendisine ait hisselere ne 
kadar zekât isabet edecek idiyse, irket hesaplarõndan ö renmesi müm-
künse, onu esas alarak hisselerinin zekâtõnõ verir. Çünkü hisselerin zekâtõ-
nõn belirlenmesinde kriter budur. 

Hissedarõn bunu ö renememesi durumunda ise: 

E er ticaret maksadõyla de il de sadece hisselerin yõllõk kârõndan (temettu) 
yararlanmak için irkete hissedar olmu  ise gelir getiren mallarõn zekâtõ gibi 
bunlarõn zekâtõnõ çõkarõr; slâm Fõkõh Akademisi'nin ikinci dönem toplantõsõnda 
"kiraya verilmi  tarõmsal olmayan arazi ve ta õnmazlarõn zekâtõ"na ili kin al-
dõ õ karara paralel olarak bu hisselerin sahibi, hisselerinin aslõ de il onlarõn 
geliri üzerinden zekât vermekle yükümlüdür. Bu da kârõn tahsili tarihinden 
itibaren bir sene sonra -di er zekât artlarõ tahakkuk etmi se ve zekâta mani 
bir durum da yoksa- kõrkta birdir. 
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E er hissedar, ticaret maksadõyla hisse edinmi se, bunlarõn zekâtõnõ ticaret 
mallarõnõn zekâtõ gibi verir. Bir yõl geçti inde hisseler mülkiyetinde bulunu-
yorsa piyasa de eri üzerinden, piyasanõn bulunmamasõ durumunda ise bilirki-
inin takdir edece i de er üzerinden % 2.5 olarak zekât verir. Ayrõca, elde 

edilmi se, hisselere ait kârõn da bu oranda zekâtõnõ verir. 

4. Hissedar, sene içinde hisselerini satmõ sa, bunlarõn bedelini di er 
mallarõna ilâve eder ve senesi doldu unda, birlikte zekâtõnõ verir. Alõcõ ise, 
satõn aldõ õ hisselerin zekâtõnõ yukarõda belirtildi i ekilde verir. 

Hisse senetlerinden elde edilen gelir ça õmõzda ortaya çõkmõ  yeni bir 
konu oldu undan, ça da  âlimler arasõnda bu gelirin klasik dönemdeki 
hangi tür mala ve gelire kõyas edilece inde farklõ görü ler ortaya çõkmõ tõr. 
Hisse senetlerinin zekâtõnõn nasõl ve hangi ölçüye göre verilece i konusun-
daki farklõ önerilerin gündeme gelmesi bundan kaynaklanmaktadõr. Bu tar-
tõ malardan anla õldõ õna göre; 

1. Ça da  âlimler menkul kõymetler borsasõnda alõnõp satõlmak ve böy-
lece ticareti yapõlarak kazanç elde etmek amacõyla alõnan hisse senetlerinin 
türü ne olursa olsun % 2.5 oranõnda zekâta tâbi olaca õnda görü  birli ine 
varmõ lardõr. 

2. Ticaret maksadõyla de il de, sadece yatõrõmcõ sõfatõyla hisselerin yõllõk 
kârõndan (temettu) yararlanmak için hisse senetleri alõnmõ sa bunlarõn gelir-
lerinin de zekâta tâbi olaca õ ittifakla kabul edilmi tir. 

3. Hisse senetlerinin türü ne olursa olsun ve ne maksatla elde bulundu-
rulursa bulundurulsun kõymetli evrak olarak % 2.5 oranõnda zekâta tâbi 
olup olmayaca õ, ayrõca temettu için elde bulundurulan hisse senetlerinin 
kârõndan ne nisbette zekât verilece i ihtilâf konusu olmu tur. 

Bazõ âlimler bu temettunun -di er artlar da gerçekle ti inde- % 2.5 ora-
nõnda zekâta tâbi olmasõ gerekti ini savunmu , bazõlarõ da sõnaî irket hisse 
senetlerinin kendileri zekâttan muaf olmakla beraber gelirlerinin 1/10 veya 
1/20 nisbetinde zekâta tâbi olmasõ gerekti ini ileri sürmü lerdir. 

Bu konuda öyle bir öneri getirilebilir: 

l. Hisse senetleri, türleri ne olursa olsun, sermaye piyasalarõnda alõnõp sa-
tõlmak ve bu surette ticareti yapõlmak amacõyla alõnmõ  ise, vücûb tarihinde 
sermaye piyasasõndaki de eri üzerinden % 2.5 oranõnda zekâta tâbi olmalõdõr. 
Çünkü hangi tür mal ticareti yapõlmak için elde bulunduruluyorsa, o mal tica-
ret mallarõ zekâtõ hükümlerine tâbidir. Bu hususta -zekât kapsamõnõ daraltan-
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larõn dõ õnda- farklõ görü  ileri süren olmamõ tõr. Buna göre spekülatör sõfatõyla 
sermaye piyasalarõnda hisse senedi alõp satanlar -ticaret sektöründe çalõ an 
her mükellef gibi- hisse senetlerinin piyasadaki de erleri üzerinden, nisab ve 
yõl geçme (havl) artlarõ gerçekle ince % 2.5 oranõnda zekâtlarõnõ ödemeleri 
gerekir. Çünkü portföy sahibi devamlõ bir yatõrõm için de il, zaman içindeki 
de er artõ larõndan yararlanmak, yani hisse senetlerinin ticaretini yapmak için 
onlarõ almõ tõr. Artõk bu hisse senetleri tam bir ticaret metaõ haline gelmi tir. 
Onlarõn neyi ve hangi haklarõ temsil etti i dü ünülmez. 

2. E er hisse senetlerini yatõrõmcõ sõfatõyla elinde bulunduruyorsa, hisse 
senedinin satõn aldõ õ de eri + gelirinden, o hisse senedini ihraç eden irke-
tin zekâta tâbi olmayan mal varlõ õnõ -yõllõk bilançodan ö renerek- çõkarõp, 
geriye kalan mebla õn % 2.5 oranõnda zekâtõnõ vermelidir. Çünkü hisse se-
nedi, yukarõda da açõklandõ õ gibi, bir ticarî i letmenin tümünün (arsasõ, 

binalarõ, makineleri, demirba õ, parasõ, borç ve alacaklarõ vb.) bütün maddî ve 
mânevî varlõ õnõn belli bir parçasõnõ temsil eden bir mülkiyet senedidir. Bir 
irketin hisse senedini alan kimse, o i letmenin aktif ve pasifindeki her eye 

ortak olur. Gerçi hisse senedi hamilleri onlarõ uzun vadeli yatõrõm yapmak 
için almõ  olsalar da, artõk hisse senetleri onlar için bir i letmenin aktif ve 
pasifindeki tüm varlõklarõ ve haklarõ tam temsil eden bir belge olmaktan 
çõkmõ tõr. Fakat yatõrõm niyetiyle elde bulunduruldu undan dolayõ hâlâ mül-
kiyet senedi özelli ini korumaya devam ederler. Bu itibarla mülkiyetin satõn 
alõnan de eri + gelirinden, zekâta tâbi olmayan mal varlõklarõ çõkarõlarak 
kalan % 2.5 oranõnda zekâta tâbi olmalõdõr. 

Hisse senetlerinin zekâtõnõ, onlarõ ihraç eden irketler de verebilir, hisse 
sahipleri de verebilir. irketler hisse senetlerinin zekâtõnõ verirse -yukarõda 
i aret etti imiz- mam âfiî'nin ortak malõn zekâtõ ile ilgili ictihadõna, hisse 
senetlerinin zekâtõnõ fertler verirse bu konuda Hanefîler'in ortaya koymu  
oldu u prensibe uyulmu  olur. Ancak hisse senetlerinin zekâtõnõ irketler 
verirse, irketin tüzü ünde bu durumun açõkça belirtilmi , genel kurulda bu 
yönde bir karar alõnmõ , hisse sahibi hisselerinin zekâtõnõ hesaplayõp çõ-
karma yetkisini irket yönetimine bõrakmõ  olmalõdõr. 
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V. ZEKÂTIN ÖDENMES  

Yukarõda zekâtõn vücûb ve sõhhat artlarõ ile hangi mallardan ne oranda 
verilmesi gerekti i üzerinde duruldu. imdi ise bu zekâtõn ne zaman ve ne 
ekilde ödenece i üzerinde durulacaktõr. 

 

A) ZEKÂTIN ÖDENME ZAMANI 

Fakihler artlarõ gerçekle en malda zekâtõn derhal (fevrî) yani sene biter 
bitmez ödenmesi gerekti inde görü  birli ine varmõ lardõr. Çünkü malda 
gerçekle en zekât borcu, artõk kul hakkõdõr. Bu borcun ödenmesini -özürsüz 
olarak- geriye bõrakmak câiz de ildir. Hanefî mezhebinde fetvaya esas olan 
görü  bu oldu u gibi, mam âfiî, mam Mâlik ve Ahmed b. Hanbel'in gö-
rü ü de bu yöndedir. 

slâm'da prensip olarak ibadetler hemen yerine getirilmesi istenen bir 
husustur. Çünkü Cenâb-õ Allah, "Hayõrlar(õ i lemede) yarõ  yapõnõz" (Âl-i 

mrân 3/133) buyurur. Bütün hayõr i lerinde acele etmek övüldü üne göre, 
malda gerçekle en fakir hakkõnõn bir an önce hak sahiplerine ödenmesi de 
övülmeye de er bir i tir. 

Altõn, gümü  ve parada, ticaret mallarõ ve hayvanlarda zekât, bir kamerî 
yõlõn tamamlanmasõ ile farz olur ve bu mallardan zekât her senede bir de-
faya mahsus olmak üzere ödenir. 

Toprak ürünlerinden zekât, senede kaç kere ürün alõnõrsa o kadar verilir. 
Yani bir araziden bir senede iki kere mahsul alan ki i iki kere zekât verir. 

Toprak ürünlerinde zekâtõn vücûb vakti konusunda farklõ görü ler bu-
lunmakla birlikte a õrlõklõ görü , bunun hasat esnasõnda oldu u yönündedir. 
Bununla birlikte olgunla maya ba ladõ õ andan itibaren takriben hesaplanõp 
verilebilece i gibi, hasattan kõsa bir müddet sonra vermek de mümkündür. 
Toprak ürünleri hasattan sonra sahibinin kusuru olmaksõzõn helâk olsa veya 
çalõnsa zekâtõ dü er. Bu tarihleme meyveler için de geçerlidir. 

âfiî, Mâlikî ve Hanbelîler madenlerde zekâtõn, nisab miktarõ maden is-
tihsal edilmesiyle, Hanefî ve Hanbelîler de balda zekâtõn, nisab miktarõ bal 
elde edilmesiyle vâcip olaca õ görü ündedir. Ancak toprak ürünlerinden 
zekât, ekinler sürülmeden, meyveler de toplanmadan alõnmaz. 

Görüldü ü gibi toprak ürünlerinden zekât tahsili güne  takvim sistemine 
göre "hasat zamanõ"; hububat harmanlanõp sapõndan çõkarõlõnca, meyveler 
toplanõnca yapõlmaktadõr. Madenlerin de elde edilince zekâtõ ödenmektedir. 
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Bunlarõn dõ õndaki mallar; altõn, gümü , para, ticaret mallarõ ve hayvanlar 
ise üzerinden bir kamerî yõl geçmekle zekâta tâbi olmaktadõr. Acaba bu 
ikinci grup mallarõn zekât borçlarõnõ mükellef isterse sene dolmadan da vere-
bilir mi? Veya bunun aksi olarak zekât borcu ertesi yõla tehir edilebilir mi? 

Hz. Ali'den rivayet edilen bir hadiste Hz. Peygamber, amcasõ Abbas'õn 
zekâtõnõ vaktinden önce ödeyip ödeyemeyece ini sormasõ üzerine ona öde-
yebilece ini söylemi , Abbas da iki senelik zekât borcunu pe in ödemi tir 
(Ebû Dâvûd, “Zekât”, 22, 37; bn Mâce, “Zekât”, 7). 

Fakihlerin ço unlu u, bu uygulamadan hareketle, zekâtõn vücûb sebebi 
nisab bulundu u takdirde ki inin zekâtõnõ vaktinden önce ödeyebilece ini 
söylemi lerdir. Ebû Hanîfe, âfiî ve Ahmed b. Hanbel bu görü tedir. 

mam Mâlik ile Dâvûd ez-Zâhirî ise, mal ister nisaba ula sõn ister ula -
masõn vaktinden önce zekâtõnõn verilmesinin câiz olmadõ õ görü ündedir. Bu 
iki müctehide göre, sene geçme artõ (havl) nisab gibi zekâtõn vücûb artla-
rõndan olup, nasõl namaz vaktinden önce kõlõnmazsa zekât da vaktinden 
önce ödenemez. 

Zekâtõn zamanõnda ödenmesi, ihtiyaç sahiplerinin haklarõnõ do rudan il-
gilendirdi inden, mükellefin haklõ ve geçerli bir sebep bulunmaksõzõn zekât 
borcunu geciktirmesi do ru bulunmaz. Hatta fõkõh kitaplarõnda, zaruret ol-
maksõzõn zekâtõ vaktinde ödemeyen ki inin ahitli inin kabul edilmeyece i, 
onun bu fiiliyle tõpkõ, istendi inde emaneti sahibine iade etmeyen emanetçi 
konumunda olaca õ ifade edilerek zekâtõn vaktinde ödenmesinin önemi vur-
gulanmak istenmi tir. 

slâm'daki "kolayla tõrma" prensibine uyarak zekât borcunun mâkul bir 
süre geciktirilmesi câizdir. Meselâ zekâtõn yerine ula masõnõ temin gayesiyle 
daha muhtaç fakirleri aramak, gurbette olan fakir akrabaya zekât gönder-
mek veya zekât malõna o anda mükellefin ihtiyacõnõn bulunmasõ, daha 
sonra borcunu ödemesi halinde iktisadî bir sõkõntõdan kurtulmasõnõn söz 
konusu olmasõ gibi sebeplerle zekât borcunun ödenmesi bir süre geciktirile-
bilir. Ancak bu erteleme süresi içinde zekât mal telef olursa, tahakkuk eden 
zekât miktarõnõ öder. Çünkü zekât borcu do mu , mükellef verme imkânõna 
da kavu mu , ama herhangi bir sebeple ödemeyi geciktirmi tir. 

Hz. Ömer'in, kõtlõk yõlõnda güç duruma dü en zekât mükelleflerinin zekât 
borçlarõnõ ertesi yõla erteledi i rivayet edilir. Fakihlerin ço unlu u Hz. Ömer'in 
bu uygulamasõnõ esas alarak zekât borcunun ödenmesinde böyle bir ihti-
yaçtan dolayõ erteleme yapõlabilece i görü üne varmõ lardõr. Ancak Ahmed 
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b. Hanbel ve bazõ Mâlikî fakihleri ise durum ne olursa olsun zekât borcunun 
ertelenemeyece i görü ündedir. 

Öteden beri müslümanlar zekât borçlarõnõ rahmet ayõ olan ramazan 
ayõnda ödemeyi âdet haline getirmi  iseler de, zekâtõn ödenmesi için tayin 
edilmi  bir gün veya ay yoktur. Aslolan, vücûb artlarõ gerçekle ince zekâtõn 
ödenmesidir. 

Bir malda zekât borcu do duktan sonra, bu borç ödenmeden önce o mal 
çalõnmak, kaybolmak, gasbedilmek gibi yollarla helâk olsa; mükellef ister 
ödeme imkânõna sahip olsun veya olmasõn, Hanefîler'e göre zekât borcu 
dü er. Fakat bu malõ ba õ  veya satõ  yoluyla tüketirse zekât borcu dü mez, 
zekâtõnõ vermesi gerekir. 

Fakihlerin ço unlu una göre ise bu durumda zekât borcu dü mez. Mü-
kellefin onu yeniden ödemesi gerekir. Ancak mam Mâlik'e göre, telef ol-
duklarõnda hayvanlarõn zekâtõ ödenmez. 

Hanefîler, zekâtõn mükellefin niyetiyle eda edilen ve niyâbet kabul et-
meyen bir ibadet oldu unu ileri sürerek, mükellefin ölmesiyle zekât borcu-
nun da dü ece ini söylemi lerdir. Ancak ölen vasiyet etmi se mirasõnõn üçte 
bir miktarõndan zekât borcu ödenir. Vasiyet etmemi  ise mal vârislerine inti-
kal eder. Fakat, vârisleri ödeme mecburiyetinde de illerdir. Ama öderlerse bu 
nâfile bir sadaka yerine geçer. Çünkü zekât bir ibadettir. Her ibadet gibi ni-
yetle eda edilir. Borçlunun ölmesi sebebiyle niyet olmadõ õndan borç da dü-
er. Hanefîler zekât borcunu ödemeden ölen kimsenin, namazõ, orucu 

terkederek ölen kimse gibi günahkâr ve borçlu olarak öldü ü ve geride ka-
lanlarõn onu bu borçtan kurtaramayaca õ görü ündedirler. 

Zekâtõn niyete dayalõ bir ibadet olma vasfõndan çok ihtiyaç sahiplerinin 
hakkõnõ ilgilendiren yönünü ön planda tutan cumhura göre ise, zekât borcu 
mükellefin ölümü ile ortadan kalkmaz. Aksine ölen vasiyet etmese de 
terikesinden ödenir. Namaz ve oruç bedenî ibadetlerdir. Onlarõn yerine geti-
rilmesi için ba kasõnõ vekil tayin etmek mümkün de ildir. Malî bir ibadet 
olan zekâtta ise vekâlet geçerlidir. Çocuk ve akõl hastasõnõn mallarõndan 
velileri nasõl zekât ödemekle mükellefse ölenin vârisleri de onun zekât bor-
cunu ödemekle sorumludur. 
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B) ZEKÂTIN ÖDENME EKL  

Zekât bir ibadet oldu u için, kural olarak do rudan mükellef birey tara-
fõndan yerine getirilir. Fakat zekâtõn malî yönünün bulunmasõ, giderek dü-
zenli bir organizasyona ihtiyaç duymasõ ve kurumsalla masõ, zaman içinde 
bu malî ibadetin büyük bir organizasyon (devlet aygõtõ) tarafõndan yerine 
getirilmesini veya o aygõt tarafõndan denetlenmesini gerekli hale getirmi tir. 
Zekâta “fakirin zengin bireylerin malõndaki hakkõ” gözüyle bakõlmasõ da 
zekât organizasyonuna devletin girmesinde bir etken olmu tur. Bu kurumun 
düzenli bir ekilde i leyi inin ancak devlet tarafõndan sa lanabilece i görü ü 
yaygõnlõk kazanmõ tõr. Bu bakõmdan slâm toplumlarõnda, zekâtõ zengin 
bireylerden alõp hak sahiplerine da õtma i ini öteden beri devlet üstlenmi  ve 
böylece zekâtõn toplanmasõ ve da õtõlmasõ kamu hukukunun bir parçasõ 
olmu tur. 

Ayrõca Kur'ân-õ Kerîm'de, Hz. Peygamber'e zenginlerin mallarõndan ze-
kât almasõ emredilmi  (et-Tevbe 9/103), bu i lerde görevli personele “ve'l 
âmilîne aleyhâ” (zekât i inde çalõ anlar) ifadesi ile i aret edilmi  ve onlara bu 
görevlerine kar õlõk olmak üzere, zekât gelirlerinden pay ödenmesi gerekti i 
belirtilmi tir (et-Tevbe 9/60). 

Bu iki âyet, zekâtõn toplanõp hak edenlere da õtõlmasõ i inin devlet tara-
fõndan ele alõnmasõnõn gerekli bir görev oldu unu göstermektedir. Hz. Pey-
gamber'in "Onlara söyle, Allah mallarõnda zekâtõ farz kõldõ. Bu zekât zen-

ginlerinden alõnõr ve fakirlerine verilir" (Buhârî, “Zekât”, 1) diyerek Muâz b. 
Cebel'i Yemen'e zekât toplamak üzere göndermesi de bu anlamda de erlen-
dirilebilir. 

Hz. Peygamber'in söz ve uygulamasõ, Hulefâ-yi Râ idîn ve daha sonraki 
devirlerde izlenmi , zekât tahsil ve da õtõm i i genellikle devlet memurlarõ 
tarafõndan yapõlmõ tõr. Ancak gerek Hz. Peygamber gerekse Hulefâ-yi Râ i-
dîn devirlerinde mükelleflerin mallarõnõn zekâtlarõnõ kendiliklerinden getirip 
devlet yetkililerine verdi inin de birçok örne i vardõr. 

leriki devirlerde fakihler zekâta tâbi mallarõ; "el-emvâlü'l-bâtõna" (gizli 

mallar) ve "el-emvâlü'z-zâhire" (açõk mallar) olmak üzere iki ana grupta ele 
almõ lar ve bunlarõn tahsil edilmesinde farklõ iki yol izlenmi tir. 

Hanefîler, Hz. Osman dönemindeki uygulamayõ esas alarak, açõk mal-
lardan alõnacak zekâtõn toplama ve da õtõm yetkisinin devlete ait oldu u, 
gizli mallarõn zekâtõnõn ise bizzat mükellef bireyler tarafõndan ödenece i 
eklinde bir yakla õmõ benimsemi lerdir. 
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âfiîler, gizli mallarõn zekâtõnõn bizzat mükellef birey tarafõndan ödene-
ce i görü ünde Hanefîler'le birle ir. Fakat, açõk mallarõn zekâtõ konusunda 
biri bunun devlet tarafõndan toplanõp da õtõlabilece i, di eri, gizli malda ol-
du u gibi, mükellef birey tarafõndan yerine getirilece i eklinde iki görü  
bulunmaktadõr. 

Mâlikî mezhebine göre ise, zekâtõn ilke ve amaçlarõ do rultusunda ya-
põlmõ  düzenlemelere tam riayet artõyla, zekât borçlarõ do rudan devlete 
ödenir. 

Hanbelîler ise bu konuda bir ayõrõm ve tercih yapmaksõzõn, zekât borçla-
rõnõn devlete verilebilece i gibi, do rudan hak sahiplerine de ula tõrõlabilece-
ini söylemi lerdir. 

Fakihlerin ço unlu una göre devletin, zekâta tâbi olan bütün mallarõn 
zekâtlarõnõn do rudan kendisine verilmesini isteme yetkisi vardõr. Devlet bu 
yetkiyi kullanarak ödemekten kaçõnanlardan zekât borcunu zorla alõr. Fa-
kihler arasõndaki ihtilâf, mükellefin zekât borcunu devlete ödeme mecbu-
riyetinde olup olmadõ õdõr. Fakihlerin bu konudaki farklõ görü lerinde ve 
çekimser tavõrlarõnda, dönemlerinde devlet eliyle toplanan zekâtõn yerinde 
harcanõp harcanmadõ õ yönündeki kanaatlerinin etkili oldu u açõktõr. 

Bu konu 1952 am Konferansõ’nda âlimler tarafõndan ele alõnmõ  ve u 
sonuca varõlmõ tõr: 

1. Zamanõmõzda müslümanlar zekât ödemede ihmalkâr davranmakta-
dõrlar. Bu itibarla Hz. Osman'õn gizli mallarõn zekâtlarõnõ ödemeleri husu-
sunda verdi i vekâlet geçerlili ini kaybetmi tir. Asõl kurala dönülerek zekât 
devlet tarafõndan toplanõp da õtõlmalõdõr. 

2. Günümüzde hemen hemen bütün mallar açõk mal haline gelmi tir. Ti-
carette tutulan de erlerle banka ve irketlerdeki paralarõn tesbiti ve belirlen-
mesi kolay ve mümkündür. 

Bu sebeplerden dolayõ gizli-açõk ayõrõmõ yapõlmadan bütün mallarõn ze-
kâtõ hükümetler tarafõndan olu turulacak özel bir kurum vasõtasõ ile toplanõp 
hak sahiplerine yani âyette öngörülen yerlere da õtõlmalõdõr. 

Zekâtõn devlet tarafõndan toplanmadõ õ yerlerde mükellef, açõk ve gizli 
bütün mallarõnõn zekâtõnõ bizzat kendisi hak edenlere vermelidir. 

Zekât, ister devlet eliyle toplansõn isterse mükellef tarafõndan ödensin, 
ödeme ekil ve usulüyle ilgili olarak dikkat edilmesi gereken bazõ kurallar 
vardõr. 
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Kur'an'da, infak edilecek mallarõn iyi vasõfta olmasõ gerekti ine i aret 
edilmi tir (el-Bakara 2/267). Zekât olarak ödenecek mallarõn da "iyi" vasõfta 
olmalarõ gerekir. Ancak, insanlarõn en iyi malarõnõn elinden alõnmasõ veya 
bunu ödemekle yükümlü tutulmalarõ, insan tabiatõna uygun gelmedi ini ve 
bunun ba ka sõkõntõ ve güçlüklere yol açabilece ini bilen Peygamberimiz, 
Muâz b. Cebel'e verdi i tâlimatta “Halkõn en kõymetli mallarõnõ zekât olarak 

almaktan sakõn” (Buhârî, “Zekât”, 1; Müsned, III, 341) diyerek âyette i aret 
edilen, “iyi vasõf” kaydõnõn “en iyi vasõf” anlamõnda anla õlmasõnõn önüne 
geçmi tir. Zekât borcunu kendi ödemek durumunda olan mükellef de bu bor-
cunu "iyi" vasõfta olan mallarõndan ödemelidir. 

Ödeme ekliyle ilgili ikinci mesele; “Zekâtõn zekâta tâbi maldan ayrõlarak 
mal olarak (aynen) verilmesi art mõdõr, yoksa bu malõn para olarak kõymeti 
de verilebilir mi?” konusudur. 

Fakihler bu konuda farklõ görü ler ileri sürmü lerdir. Fakihlerin ço unlu-
una göre, zekât borcu ancak zekâta tâbi olan maldan verilir. Meselâ hay-

vanlar zekâta tâbi ise zekât borcu bu hayvanlardan, toprak ürünleri zekâta 
tâbi ise zekât borcu bu ürünlerden verilmelidir. Onlar bir ibadet olan zekâtõn 
nisab, nisbet ve zekât borçlarõnõn nasla sabit oldu unu, daha yararlõ oldu u 
kesin bilinse bile, buna muhalefet etmeye kimsenin yetkisi bulunmadõ õnõ 
ileri sürerler. Ancak âfiîler ticaret mallarõnda kõymetin verilebilece i görü-
ündedirler. 

Hanefîler'e göre zekât borçlarõ, o mallarõn kendilerinden verilebilece i 
gibi, kõymetleri de verilebilir. Hanefîler zekât borcunun para olarak verilebi-
lece ini söylerken hem hadislere ve hem de zekâtõn te rî‘ amacõna dayan-
maktadõrlar. 

Hz. Peygamber hayvanlarõn zekât borçlarõnõn ödenmesinde aradaki ya  
farklarõnõn iki koyun veya 20 dirhemle kapatõlmasõnõ (bk. Buhârî, “Zekât”, 

37) istemi tir. Ayrõca develerin zekâtõnda be  devede bir koyun zekât verilir. 
Koyun deve cinsinden de ildir. 

Öte yandan, zekâtõn amacõ fakirin ihtiyacõnõ gidermektir. Bu, zekâta tâbi 
olan malõn kendisinden zekât ödemekle gerçekle ebilece i gibi kõymetinin 
verilmesi ile de gerçekle ir. Hatta kõymetin verilmesi ile bu amaca daha ko-
lay ula õldõ õ da söylenebilir. Çünkü kõymet (para) insanõn çok çe itli ihti-
yaçlarõnõ kar õlamaya elveri lidir. 

Zamanõmõzda, insan ihtiyaçlarõnõn çok farklõla tõ õ, e itim, sa lõk, ba-
rõnma gibi ihtiyaçlarõn ön plana çõktõ õ dikkate alõnõrsa, Hanefîler'in bu ko-
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nudaki görü lerinin daha tercihe ayan, fakirin ihtiyaçlarõnõn giderilmesine 
daha elveri li oldu u görülür. 

Zekât ister aynî (malõn kendisinden) isterse nakdî (para olarak kõymeti) 
ödensin, toplandõ õ yerden ba ka bir yere gönderilmesi câiz midir? Bu konu 
da fakihler arasõnda ihtilâflõdõr. 

Fakihler, zekâtõn toplumsal ibadet olma yönünü ve toplumsal denge ve 
barõ õ sa lamadaki rolünü dikkate aldõklarõ için, kural olarak zekâtõn toplan-
dõ õ yerden ba ka bir yere ihtiyaç olmaksõzõn gönderilmesini ho  kar õlama-
mõ  iseler de, meselâ Hanefîler fakir akrabayõ gözetmek, daha muhtaç bir 
ki iye veya ki ilere vermek, âlim bir ki iye yahut ö renciye ula tõrmak gibi 
amaçlarla zekâtõn, zekât malõnõn bulundu u yerden ba ka bölgelere nakle-
dilmesini câiz görmü lerdir. 

âfiîler bu konuda daha sõkõ davranarak, zekâtõn malõn bulundu u yerde 
da õtõlmasõnõn gerekli oldu unu, ancak o yerde zekâtõ alacak kimse bulun-
madõ õnda ba ka bir yere nakledilebilece ini söylemi lerdir. 

Mâlikîler zekâtõn vâcip oldu u yerde veya oraya yakõn bölgelerde da õ-
tõlabilece ini, bu yakõn bölgenin de sefer hükümlerinin geçerli oldu u mesa-
feden az olmasõ gerekti ini söylemi lerdir. 

Hanbelîler de, muhtaçlar bulundu u halde zekâtõ ba ka bölgelere gön-
derenlerin günahkâr olaca õnõ, buna ra men zekâtõnõ ba ka bölgelere gön-
derenlerin zekât borçlarõnõn ödenmi  sayõlaca õnõ ifade etmi lerdir. 

Cumhurun görü ü, bir malõn zekâtõnõn o malõn kazanõldõ õ ve bulundu u 
yerde da õtõlmasõ, böylece o bölge halkõnõn ihtiyaçlarõna öncelik verilmesi 
noktasõndan hareket eder. Ancak ehirle menin ve köyden kentlere göçün 
hõzlandõ õ, ticaret ve sanayinin belli bölgelerde yo unla tõ õ göz önünde 
bulundurulursa, zekâtõn da õlõmõnda ülke genelini, hatta dünyadaki bütün 
ihtiyaç sahibi müslümanlarõ dü ünmek ve mümkün oldu u ölçüde sosyal 
dengeyi kurmak gerekir. Bu sebeple de, mükelleflerin zekâtlarõnõ Hanefîler'in 
belirtti i ihtiyaç ve sebepler mevcutsa bulunduklarõ yerden ba ka bölgelere 
göndermeleri câizdir. Meselâ yurt dõ õnda çalõ an müslümanlarõn zekâtlarõnõ 
kendi ülkelerindeki fakirlere, ehirlerde oturanlarõn köy ve kasabalarõnda 
tanõdõklarõ ve daha muhtaç olduklarõnõ bildikleri kimselere göndermeleri ye-
rinde olur. 
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VI. ZEKÂTIN DA ITIMI 

Zekâtõn, müslümanõn temel dinî ödevlerinden birisi oldu u Kur'an'da 
sõklõkla tekrarlanmakla birlikte, namaz gibi zekât da genel ve kapalõ (müc-

mel) bir ifadeyle emredilmi , hangi mallarõn hangi artlar altõnda zekâta tâbi 
olduklarõ konusunda ayrõntõlõ bilgi verilmemi tir. Bu konudaki ayrõntõlõ fõkhî 
hükümlerin önemli bir kõsmõnõn Hz. Peygamber'in ve sahâbenin uygulama-
larõndan kaynaklandõ õnõ biliyoruz. Ancak Kur'an zekâtõn kimlere verilece-
ini özellikle belirtmi  ve hicrî 9. yõlda inen Tevbe sûresinin 60. âyetinde bu 

ki iler ayrõ ayrõ sayõlmõ tõr. Âyette öyle buyurulur: "Sadakalar (zekâtlar) 

Allah'tan bir farz olarak fakirlere, miskinlere, zekât i inde çalõ anlara, kalp-

leri slâm'a õsõndõrõlacaklara, kölelere, borçlulara, Allah yolunda olanlara ve 

yolda kalmõ lara aittir. Allah bilendir, hakîmdir." 

Kur'an'da zekâtõn harcama yerlerinin ayrõ ayrõ belirtilmesinin sebebi, ön-
ceki âyetlerde (et-Tevbe 6/58, 59) açõklanmõ tõr: Hz. Peygamber zamanõnda 
mala dü kün bazõ ki iler zekât mallarõna göz dikmi  ve Hz. Peygamber'den 
bunlarõ kendilerine vermesini istemi lerdi. Resûlullah onlarõn hak etmedik-
leri isteklerde bulunmalarõnõ ho  kar õlamamõ , onlar da serzeni te bulun-
maya ba lamõ lardõ. Bunun üzerine yüce Allah hem onlarõn bu davranõ la-
rõnõ kõnayan âyetlerini indirmi  (et-Tevbe 9/58-59) hem de zekâtõn sarf yer-
lerini açõklamõ tõr. 

Tarihin tanõdõ õ en eski devlet gelirlerinden olan vergi, yine tarih boyu 
çe itli ülke ve imparatorluklar tarafõndan de i ik türlerde halktan toplanmõ , 
ancak bu vergiler genelde yerine harcanmayõp kral veya imparatorlarõn ki i-
sel masraflarõna veya onlarõn akraba ve yardõmcõlarõna harcanmak üzere 
hazineye konulmu tur. Kur'an'da zekâtõn sarf yerleri gösterilmekle, bu tür 
yolsuzluk ve usulsüzlükler önlenmek istenmi , zekâtõn da õtõmõ dar görü lü 
ve taraflõ davranabilecek yapõdaki yöneticilerin insafõna bõrakõlmamõ , onu 
almaya gerçekten hak kazanan fakir ve muhtaçlar dururken, hak etmeyen 
fakat hõrs ve tamahõ yüzünden zekât mallarõna göz dikenlerin ümitleri de 
kõrõlmõ tõr. 

 

A) ZEKÂTIN SARF YERLER  

Zekâtõn sarf yerleri, Kur'an'daki sõralamasõna uygun olarak (et-Tevbe 

9/60) öylece açõklanabilir: 
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1. FAK RLER ve M SK NLER 

Âyette bu sõnõf "el-fukarâ ve'l-mesâkîn" eklinde geçer. Zekât verilecek 
ki ileri belirtmek üzere öncelikle zikredilen bu iki terim, üphesiz tabii ve 
zaruri ihtiyaçlarõnõ temin edemeyecek olanlarõ ifade etmektedir. Ancak bu iki 
terimin aynõ âyette pe  pe e zikredilmesini dikkate alan fakihler bu iki teri-
min ayrõ iki sõnõfõ mõ yoksa aynõ sõnõfõ mõ ifade etti ini, hangi ihtiyaç derece-
lerini gösterdiklerini tartõ mõ lardõr. 

a) Hanefîler, âyette zikredilen fakiri; ev ve ev e yasõ gibi aslî ihtiyaçla-
rõnõ kar õlayan malõ olsa da gelirleri ihtiyaçlarõnõ kar õlayamayan, nisab 
miktarõndan daha az malõ bulunan kimse olarak anlamõ lardõr. Miskin ise 
hiçbir geliri ve malõ olmayan kimsedir. Bu tanõmlar Ebû Hanîfe'den rivayet 
edilmi , Ebû Yûsuf ve mam Muhammed hariç, di er Hanefî fakihleri tara-
fõndan da benimsenmi tir. Mâlikîler'in fakir ve miskin tanõmlarõ da Ebû Ha-
nîfe'nin tanõmlarõna yakõndõr. 

Buna göre miskin, fakirden daha muhtaç kimseye denmektedir. Hanefî 
fakihleri içinde tam bunun aksi tanõmlar verenler de vardõr. Ebû Yûsuf ve 
mam Muhammed ile Mâlikîler'den bnü'l-Kasõm'a göre fakir ve miskin aynõ 

sõnõftõr, aralarõnda bir fark yoktur. 

Hanefîler'e göre zekât almaya hak kazanan fakir ve miskinler u iki 
grupta toplanabilir. 

1. Hiç malõ olmayan yoksul ki iler. 

2. Zaruri ihtiyaçlarõ dõ õnda nisab miktarõnõn altõnda malõ olan ki iler. 

b) âfiî ve Hanbelîler'e göre fakir; kendisinin ve bakmakla mükellef ol-
du u ki ilerin ihtiyaçlarõnõ gidermeye yeterli malõ ve kazancõ olmayan kim-
sedir. Miskin ise kendisine ve geçimini sa lamakla yükümlü ki ilere yeterli 
olmamakla beraber, sahip oldu u mal ve kazançla kõt kanaat geçinebilen 
ki idir. Bu iki mezhebe göre fakir, miskinden de fazla ihtiyaç içinde olan 
kimsedir. 

Bu iki mezhebe göre de zekât almayõ hak eden muhtaçlar; 

1. Hiçbir malõ ve geliri olmayanlar. 

2. Malõ ve geliri olup da bunlarla kendilerinin ve bakmakla yükümlü ol-
duklarõnõn ihtiyaçlarõnõ kar õlayamayan kimselerdir. 

Bu görü lerin dõ õnda fakir ve miskin terimlerinin, özellikle sosyal gü-
venli in temini açõsõndan önemli olan tanõmlarõ da yapõlmõ tõr. 
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Hz. Ömer'e göre fakir, müslümanlarõn; miskin de gayri müslimlerin 
muhtaçlarõnõ ifade eder. Hz. Ömer'in ya lõ ve kör bir yahudiyi, maa  ba -
lanmasõ için beytülmâle gönderdi i ve görevliye "Bu adama ve benzerlerine 
bakõn.... ‘Sadakalar (zekât), ancak fakirler, miskinler...içindir’ âyetinde ge-
çen fukaradan maksat, müslüman fakirler, mesâkînden maksat ise Ehl-i 
kitabõn fakirleridir. Bu adam, kitap ehlinin miskinlerindendir" dedi i nakledi-
lir (Ebû Yûsuf, el-Harac, s. 136). 

Muhammed Hamîdullah, Hz. Ömer'in fakir ve miskin terimlerini din far-
kõna göre tanõmlamasõnõn dil yapõsõna da uygun oldu unu delilleri ile anlat-
maya çalõ õr. Ancak tâbiîn fakihlerinden krime ve Hanefîler'den mam Züfer 
dõ õnda hiçbir fakih bu görü e katõlmamõ , di er bazõ delillere dayanarak 
zekâtõn sadece müslüman muhtaçlara verilebilece i görü ünde birle mi ler-
dir. 

Tevbe sûresinin 60. âyeti ile Hz. Peygamber'in ilgili hadislerinde göste-
rildi i gibi zekât gelirleri ile öncelikle fakir ve miskinler korunmaktadõr. Bu 
iki terimin kapsamõna, belli varlõk ve gelir seviyesinin altõna dü en kimsele-
rin tümü girmektedir. Bunlar iffetinden ötürü ihtiyaçlarõnõ dile getiremeyen-
ler oldu u gibi ezile büzüle dilenenler de olabilir. Bu itibarla zekâtõ devlet 
topluyorsa devlet, yoksa mükellefler iffetinden ötürü isteyemeyen muhtaç-
larõ da ara tõrõp zekât borçlarõnõ ödeyeceklerdir ve böylece zekâtõn olabildi-
ince yoksullara aktarõlmasõ sa lanacaktõr. 

Fakir ve miskinlere ne kadar zekât verilebilir? 

Fakir ve miskinlere bir defada verilebilecek âzami zekât miktarõ konu-
sunda Hanefîler "nisab"õ, fakihlerin ço unlu u da "kifâye"yi (yeterli miktar) 
esas almõ lardõr. Bu bakõmdan Hanefîler'e göre, fakir ve miskinlere bir de-
fada nisab miktarõ zekât vermek câizdir. Ancak, zekât verilecek yoksul ki i, 
borçlu yahut aile reisi de ilse bu miktarda zekât verilmesi câiz olmakla bir-
likte mekruhtur. Her hâlükârda yoksullara verilecek zekât daima nisab 
miktarõndan a a õda tutulmalõdõr. 

Hanefîler'e göre tabii ihtiyaçlarõndan ba ka -artõcõ olsun olmasõn- nisaba 
ula an malõ olan kimseye zekât verilmez. 

Fakire verilecek âzami miktar konusunda öteki mezhepler "yeter miktar" 
ölçüsünü getirmi ler ve nisabõ a sõn a masõn bir yoksula yeterli miktar zekât 
verilebilece ini savunmu lardõr. 

âfiîler'e göre, fakirin fakirli ini ortadan kaldõracak, ona bir ömür boyu 
sürekli yetecek ve bir daha zekât almaya muhtaç etmeyecek kadar zekât 
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verilmesi câizdir. Çünkü fakirlik ve miskinlik "nisab"a de il, "kifâye"ye (ye-

terli mala) sahip olmamakla ölçülür. 

Bir fakire ne kadar malõn yeterli olaca õnõn kesin bir ölçüsü yoktur. Bu, 
ki inin mesle ine, ya adõ õ muhit ve artlara göre de i ir. Meselâ mesle i 
terzilik, marangozluk, kasaplõk vs. olanlara sanatlarõnõ yürütebilecek ve 
meslekta larõnõn bulundurdu u alet ve makineleri satõn alabilecek kadar, 
çiftçiye sürekli kendisine yetecek, tarla, bahçe alabilecek kadar zekât verile-
bilir. Sanat ve mesle i olmayan muhtaçlara da ya adõklarõ çevrenin artla-
rõna göre bir ömür boyu yetecek miktarda zekât verilebilir. 

Mâlikî ve Hanbelîler'e göre ise fakir ve miskinlere, kendilerine ve ailele-
rine bir yõl yetecek kadar zekât verilebilir. Bir yõllõk yeter mal kavramõ da 
ki i, muhit ve artlara göre de i ebilir. 

Fakihler maddî imkânsõzlõ õndan dolayõ evlenemeyenlere "evlenme yar-
dõmõnõ", ilim tahsili için çalõ anlara "kitap almalarõ için yapõlacak yardõmlarõ" 
da kifâye (yeterlilik) kavramõnõn kapsamõna almõ lardõr. 

Zengin, zekât verecek durumdaki kimse oldu u için, kural olarak zekât 
alamayaca õnda fakihler görü  birli indedir. Hz. Peygamber "Sadaka (ze-

kât) zengine helâl olmaz" (Ebû Dâvûd, “Zekât”, 25) buyurmu tur. Ancak 
fakihler zekât almaya engel te kil eden zenginli in sõnõrõnõ belirlemede farklõ 
görü ler ileri sürmü lerdir. Bu itibarla fakir ve miskin terimlerinin daha iyi 
anla õlabilmesi için bunlarõn kar õtõ olan "zengin" terimini ayrõca ele almak 
ve fakihlerin bu konudaki görü lerini tesbit etmek gerekmektedir. 

Hanefîler'e göre, er‘an zengin sayõlmanõn ölçüsü nisabdõr. Zenginli in 
artõ temel ihtiyaçlardan fazla olan nisab miktarõ mala sahip olmaktõr. Bu 

malõn artõcõ vasõfta olmasõ ise zekât ödeme mükellefiyeti için arttõr. 

Buna göre zenginlik u iki durumda ele alõnmalõdõr: 

1. Ki inin hangi neviden olursa olsun, nisab miktarõ artõcõ vasõftaki ze-
kâta tâbi mallardan birine sahip olmasõdõr. Meselâ 20 miskal altõn veya 200 
dirhem gümü  yahut bunlarõn kar õlõ õ paraya sahip olan zengin sayõlõr. 
Aynõ ekilde be  deveye veya kõrk koyuna, yahut otuz sõ õra mâlik olan da 
zengin sayõlõr. Bütün bunlar zekât mükellefidir (Zamanõmõzda gümü ün 

de eri a õrõ derecede dü tü ü için 561.2 gr. gümü  ve bunun TL. kar õlõ õ nisap 

sayõlamaz. Ya altõn veya sayõlan mallarõn ortalamasõ esas alõnmalõdõr). Bir kimse 
aynõ zamanda kendisinden zekât alõnan zengin ve kendisine zekât verilen 
fakir olamaz. 
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2. Ki inin temel ihtiyaçlarõndan fazla "artõcõ" özellikte olmayan nisab 
miktarõ mala sahip olmasõdõr. Bu durumdaki ki inin, zekât vermesi farz ol-
mamakla beraber: 

a) Zekât almasõ haramdõr. 

b) Fitre vermesi vâciptir. 

c) Kurban kesmesi vâciptir. 

Temel ihtiyaçlarõndan fazla mal varlõ õ olmayan ki iye, bu mallarõnõn 
de eri ne olursa olsun, zekât verilebilir. Çünkü temel ihtiyaçlar zekât hu-
kuku yönünden yok farzedilir. 

Sonuç olarak temel ihtiyaçlar dõ õnda ister artõcõ vasõfta olsun ister bu 
vasfõ ta õmasõn herhangi tür maldan nisaba sahip olan kimseye zekât veri-
lemez. Nisab miktarõndan az mala sahip olan ki iye, sa lõklõ ve kazancõ da 
olsa zekât verilebilir. Çünkü er‘an zengin sayõlmanõn sõnõrõ ve ölçüsü 
nisabdõr. Nisâbõn altõnda mala sahip olanlar fakir, üstünde mal varlõ õ olan-
lar zengin sayõlõr. Ancak artõcõ özellikte nisab miktarõ mala sahip olmak 
(nisâb-õ gõnâ) zekât almaya engel te kil etti i gibi, ki iyi -di er artlarõn da 
bulunmasõyla- zekât vermekle de mükellef kõlar. Bu vasfõ ta õmayan nisab 
miktarõ mala sahip olmak ise (nisâb-õ isti nâ), zekât vermeyi gerektirme-
mekle beraber zekât almaya mani olur. 

Hanefîler'e göre er‘an zengin bir erke in küçük çocu u da babasõna 
nisbetle zengin sayõlõr. Ona da zekât verilemez. Fakat zengin bir kadõnõn 
fakir ve yetim çocu una -babasõ müslüman ise- zekât verilebilir. Zira çocu-
un nesebi babaya aittir. Annesinin serveti sebebiyle zengin sayõlmaz. Aynõ 
ekilde bir kimse zengin bir ahsõn fakir olan babasõna, büyük o luna veya 

kõzõna ve hanõmõna zekât verebilir. Çünkü bunlar müstakil velâyete sahip-
tirler. Babanõn servetiyle zengin sayõlmazlar. 

âfiî, Mâlikî ve Hanbelîler'e göre ise zenginlik ölçüsü “kifâye” yani ki-
iye ve bakmakla yükümlü oldu u kimselere yetecek kadar mala sahip ol-

maktõr. 

Zenginli in belirli bir sõnõrõ yoktur. nsan imkân ve gücüne göre ya zengin 
olur ya da fakir olur. Ki iye sahip oldu u mal yetiyorsa onun zekât almasõ 
haramdõr. Malõ ve kazancõ yetmiyorsa zekât almasõ helâldir. 

Muhtaç olmak fakirlik, muhtaç olmamak zenginliktir. Muhtaç olan her-
kes zekât almayõ hak eder. 

Bu görü e göre: 
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1. ster artõcõ vasõfta olsun ister olmasõn, kendisine ve bakmakla mükel-
lef oldu u ki ilere yetecek kadar mala sahip olan kimsenin zekât almasõ câiz 
de ildir. 

2. Nisabõn üstünde malõ oldu u halde bu varlõ õ kendisinin ve aile fertle-
rinin geçimini sa lõyamõyorsa, o ki inin zekât almasõ câizdir. Meselâ, nisabõn 
çok üstünde ticarî sermayesi olan bir kimse, ticarî hayattaki durgunluk veya 
ba ka bir sebepten dolayõ geçim sõkõntõsõna dü mü  ise onun zekât almasõ 
câizdir. 

Zekât almayõ engelleyen ölçüyü "kifâye" (yeterlilik) olarak kabul eden 
fakihlerin ço unlu u, vücudu sa lam, çalõ ma imkân ve gücüne sahip ol-
du u halde çalõ mayan tembel ki ilere zekât vermenin câiz olmadõ õ görü-
ünde de birle mi lerdir. 

Bir de müslümanõn ba kalarõndan yardõm dilenmemesi için konulmu  
zenginlik ölçüsü vardõr ki buna "nisâb-õ isti nâ" adõ verilmektedir. Hanefî 
mezhebine göre nisâb-õ isti nâ -eski de erine göre- 200 dirhem gümü  veya 
bunun de eri herhangi tür bir maldõr. Bu kadar mal veya paraya sahip ola-
mayanlarõn ba kalarõndan yardõm istemesinde bir sakõnca yoktur. 

Fakihlerin ço unlu u ise ihtiyaç sahibi olan kimselerin dilenmesinin câiz 
oldu unu, ihtiyacõ olmayanlarõn dilenmesinin ise haram oldu unu söyle-
mi lerdir. 

Zaruret olmadõkça ba kalarõndan istememe konusu üzerinde titizlikle 
duran fakihler 40 veya 50 dirhem parasõ bulunan kimselerin dilenmesini 
yasaklayõcõ mahiyetteki hadisleri, bu durumda yardõm istemenin mekruh 
oldu u eklinde yorumlamõ lardõr. 

 

2. ÂM LLER 

Fakirler ve miskinler iki ayrõ grup sayõlacak olursa, ilgili âyette zekât ge-
lirlerinden pay alacaklarõ belirtilen üçüncü grup ki iler "zekât i lerinde çalõ -
tõrõlan memurlar" anlamõna gelen âmillerdir. Sözlükte bir i  yapan, i çi, za-
naatkâr gibi mânalara gelen "âmil", terim olarak, zekât gelirlerini toplamak 
ve ve da õtmakla görevlendirilen ki iyi ifade eder. 

Âmil terimi hadislerde genel olarak idareci, her türlü devlet gelirlerini, 
özellikle zekât gelirlerini toplayõp da õtan ki i anlamõnda kullanõlmaktadõr. 
Bunun yanõnda hemen hemen aynõ anlamda "ârif, â ir, câbî, emîn, hâzin, 
sâî ve musaddõk" terimlerinin kullanõldõ õ da görülmektedir. 
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Kur'an'õn, âmilleri zekâttan pay almayõ hak eden sekiz sõnõftan biri olarak 
zikretmesi, zekâtõ toplama ve da õtõm i inin devletin kontrol ve idaresi altõnda 
yapõlmasõ gerekti ini ortaya koymaktadõr. Nitekim Hz. Peygamber dönemin-
den itibaren zekâtõn âmiller vasõtasõyla toplandõ õ bilinmektedir. slâm'õn ilk 
dönemlerindeki uygulamalardan anla õldõ õna göre zekât gelirlerini bir yere 
toplayan, muhafaza eden, hak sahiplerine da õtan, hesap i lerini yürüten, 
tartan, ölçen, sayan ve zekât idaresinin her kademesinde çalõ an memurlarõn 
tamamõ âmiller sõnõfõna girmektedir. 

Zekât âmilli ine tayinde aranacak artlar, âmillerin hak ve görevleri ve 
âmillerin ücreti konularõ fõkõh literatüründe etraflõ bir biçimde ele alõnmõ tõr. 
Bu konudaki ayrõntõlar ve görü  ayrõlõklarõ bir yana, bütün bilginlere göre, 
zekât âmillerinin ücrete veya zekâttan paya hak kazanabilmeleri için fakir 
olmalarõ art de ildir. Zira Hz. Peygamber zekâtõn be  ki i müstesna zengine 
helâl olmayaca õnõ belirtmi  ve bu be  ki i içinde zekât âmillerini de say-
mõ tõr (Ebû Dâvûd, “Zekât”, 25). 

 

3. MÜELLEFE-i KULÛB 

lgili âyette zekât verilecek dördüncü grup, "müellefe-i kulûb" olarak ni-
telendirilmi tir. Müellefe-i kulûb, kalpleri kazanõlmak, slâm'a õsõndõrõlmak 
veya kötülüklerinden emin olunmak istenen yahut müslümanlara faydalõ 
olacaklarõ umulan ki ilerdir. Bu tanõma göre müellefe-i kulûb müslümanlar 
ve gayri müslimler olmak üzere ikiye ayrõlõr. 

1. Gayri müslim olanlarõn kalplerinin kazanõlmasõ ile, kendilerinin veya 
onlara tâbi olan fertlerin slâm'a girmeleri umulur, yahut onlardan veya 
yakõnlarõndan gelebilecek kötülüklerden korunulur. 

Müellefe-i kulûbun bu çerçevede anla õlõ  ve uygulanõ õ, günümüzde 
uluslararasõ arenadaki lobi faaliyetini de kõsmen içine almaktadõr. 

2. Müslüman olanlarõn kalplerinin slâm'a daha çok õsõndõrõlmasõnda ise 
u maksatlar güdülür: 

a) slâm'a yeni girmi  olanlara slâm'da sebat etmeleri için yardõm edilir. 

b) Çevresinde sözü geçen, slâm'õ tam benimsememi  kimselere zekât 
verilerek, müslümanlarla daha iyi kayna malarõ, böylece slâm için ciddi-
yetle çalõ malarõ umulur. 

c) Sõnõr bölgelerinde görev yapan müslümanlara bu fondan yardõm yapõ-
larak toplumun genel asayi  ve güvenli ini teminde aktif katkõlarõ sa lanõr. 
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d) Önemli mevkilerde olan kimselerin slâm’õn ve müsülmanlarõn genel 
yararõna uygun davranmasõ ve harcama yapmasõ te vik edilir. 

Hz. Peygamber gerek zekât ve gerekse fey ve ganimet gibi di er devlet 
gelirlerinden, kalpleri kazanõlmak ve slâm'a õsõndõrõlmak istenen ki ilere 
paylar vermi tir. Bunlardan bazõlarõna da bu fondan yararlanacaklarõnõ gös-
teren belgeler vermi ti. Bu belge sahipleri Hz. Peygamber'in vefatõndan 
sonra Hz. Ebû Bekir'e gelerek paylarõnõ istediler; o da görü  almak üzere bu 
ki ileri Hz. Ömer'e gönderdi. Hz. Ömer onlara: 

"Hz. Peygamber, slâm'a õsõndõrmak için size zekâttan pay veriyordu. 
Bugün Allah dinini güçlendirmi tir. Müslüman kalõrsanõz kalõrsõnõz, aksi 
halde sizinle harbederiz" dedi. Kaynaklarda Hz. Ömer'in bu ictihadõ üzerine 
artõk Hulefâ-yi Râ idîn devrinde müellefe-i kulûb faslõndan hiçbir kimseye 
pay ayrõlmadõ õ, hatta bu konuda sahâbe icmâõ olu tu u ileri sürülür. 

Bu uygulamayõ göz önünde bulunduran Hanefî ve Mâlikî fakihleri Hz. 
Peygamber'in vefatõndan sonra müellefe-i kulûbun zekât gelirlerinden payõ-
nõn dü tü ü görü ündedirler. mam âfiî ve Ahmed b. Hanbel'in de prensip 
olarak bu görü ü savunduklarõ, ancak mam âfiî'nin müslümanlar sava  
gibi felâketlerle kar õla tõklarõnda müellefe-i kulûb fonuna yeniden i lerlik 
kazandõrõlabilece i kanaatinde oldu u nakledilir. 

Bir Kur'an hükmünün Hz. Peygamber'in vefatõndan sonra nesh ve la v 
edildi i dü ünülemez. Konu, toplumun sosyal ve siyasal yapõsõyla, müslü-
manlarõn böyle bir fon ayõrmaya ihtiyaç duyup duymamasõyla alâkalõdõr. 
Müslümanlarõn yanõnda yer almalarõnda büyük fayda görülen bazõ gayri 
müslim devletlere ve uluslararasõ etkin kurulu lara zekât dõ õ gelirlerden 
yardõm yapõlabilece i gibi, slâm'õ duyurmak ve yaymak amacõyla müslü-
manlar tarafõndan yapõlan her türlü tanõtõm ve ikna faaliyetleri de bu fondan 
desteklenebilir. Aynõ ekilde yeni müslüman olanlara yardõm edilerek onla-
rõn ülkelerindeki müslüman olmayanlara slâm sevdirilir. 

 

4. R KAB 

Rikab "boyun" mânasõna gelen rakabe kelimesinin ço uludur. Zekâtõn 
sarf yerlerine ili kin açõklamanõn yer aldõ õ âyette, boyunduruk altõndaki 
kimseler için pay ayrõlmasõndan söz edilir. Âyetin bu ifadesi, o dönemden 
itibaren zekâtõn sosyal bir vâkõa olarak slâm toplumunda da yaygõn olan 
köleli in tedrîcen kaldõrõlmasõ yönünde harcanmasõ eklinde anla õlmõ tõr. 
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Bu anlayõ , aynõ zamanda slâm dininin insan hürriyetine önem vermi  ve 
müslümanlarõ bu istikamette yönlendirmi  olmasõnõn da tabii sonucudur. 

slâm'õn do u  yõllarõnda kölelik bütün dünyada yaygõn bir halde idi. n-
sanlar zorla kaçõrõlõp kölele tiriliyor, borçlu borcundan, suçlu suçundan do-
layõ köle yapõlõyordu. 

slâm hür insanlarõn bu ve benzeri yollarla köle yapõlmasõnõ yasaklamõ -
tõr. Kölelik kaynaklarõndan biri de dü man esirlerinin kölele tirilmesidir. 
Ancak slâm bu kayna õ da son derece daraltmõ , haklõ ve me rû bir sava ta 
alõnan esirlerin önce fidye kar õlõ õ veya kar õlõksõz salõverilmelerini emretmi  
(bk. Muhammed 47/4), devlet ba kanõna da, dü manõn esirleri kölele tirdi i 
ö renildi inde, müslümanlar için yarar gördü ünde alõnan esirleri kölele -
tirme yetkisi vermi tir. Bu çok sõnõrlõ cevaza kar õn slâm, kölelerin hürri-
yetlerine kavu abilmeleri için birçok düzenleme ve önlem getirmi tir. Bu 
çerçevede olmak üzere köleleri hürriyetlerine kavu turmak için zekâttan pay 
ayõrmõ tõr. 

lgili hadis ve ilk devir uygulamalarõnõ de erlendiren fakihler, "rikab" te-
riminin kapsamõna hangi çe it kölelerin girdi i konusunda farklõ görü ler 
ileri sürmü ler ise de, bu fona efendisiyle hürriyet anla masõ yapan kölelere 
yardõmdan (mükâteb), devlet ba kanõnõn zekât geliriyle köleler satõn alõp 
âzat etmesine kadar geni  bir kullanõm alanõ sa landõ õ görülür. 

Kölelik sistem ve uygulamasõnõn günümüzde kalktõ õnõ göz önüne alan 
slâm bilginleri, âyetin bu hükmünün tatbik imkânõ konusunda de i ik bakõ  

açõlarõnõ gündeme getirmi lerdir. Bu seçenekler daha ziyade bu fonun sava  
esirlerine veya a õr borç yükü altõnda ezilen kimselere tahsisi yönündedir. 
Âyetin bu fonu, temel insan haklarõnõn ba õnda gelen insan hürriyetinin sa -
lanmasõna ayõrdõ õ dikkate alõnõnca, âyete günümüzde i lev kazandõrmanõn en 
uygun yolunun bu fonun dünya ölçe inde insan haklarõnõn iyile tirilmesinde 
kullanõlmasõ oldu u söylenebilir. 

 

5. BORÇLULAR 

Âyette zekâtõn sarf yeri olarak gösterilen altõncõ grup, borçlulardõr (el-

garimîn). 

Hanefîler'e göre garimîn, borcu olan ve borcundan ba ka nisab miktarõ 
malõ bulunmayan kimselerdir. âfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezhepleri de 
garimînin tanõmõnda "borçlu olma"yõ esas alõrlar ve borcun sebebinin borç-
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luya zekât verme hükmüne etkisini dikkate alarak borçlularõ iki kõsma ayõ-
rõrlar: 

1. Kendi ihtiyacõ için borçlananlar: Geçim masraflarõ, mesken edinme, 
tedavi masraflarõ, çocu unu evlendirme gibi sebeplerle borçlanan kimselerle 
yangõn, sel, deprem, kaza ve israf dõ õnda bir sebeple iflas eden kimseler bu 
gruba girer. 

2. Toplumun menfaati için borçlananlar: ki aile veya iki köy halkõ ara-
sõnda kan veya mal davalarõndan çatõ ma çõktõ õnda, fitne alevini söndür-
mek için taraflarõ razõ edecek malõ vermeyi taahhüt edip hiçbir kar õlõk bek-
lemeyen kimse bu sebeple borçlanõrsa, bu borçluya zekât verilir. Bu itibarla, 
"Ara bulmak için borçlanan ki inin borcu zekât malõndan ödenir, isterse bu 
ki i gayri müslim iki toplumun arasõnõ bulmak için borçlanmõ  olsun" denil-
mi tir. 

Hayõr kurumlarõnda hizmet ederken ve kimsesizler yurdu, hastahane, 
okul, cami yapõmõ gibi bir sosyal hizmeti gerçekle tirirken borçlananlar da, 
ara bulmak için borçlananlar gibidir. Bunlarõn da borçlarõ zekât malõndan 
kar õlanabilir. 

Kabîsa b. Muhârik ara bulmak için ödedi i diyetten dolayõ borçlanõr ve 
Hz. Peygamber'e gelerek yardõm ister. Hz. Peygamber, o anda zekât geliri 
bulunmadõ õ için, ona zekât gelinceye kadar beklemesini söyler ve u ekle-
meyi yapar: 

"Ey Kabîsa! stemek sadece üç grup insan için helâldir: a) Ara bulmak 

için diyet verir veya kefil olur, borçlanõr, borcunu ödeyene kadar onun iste-

mesi helâl olur, borcu kapatõlõnca artõk isteyemez. b) Malõ bir âfet sonucu he-

lâk olur. O kimsenin de ihtiyacõnõ kar õlayacak kadar istemesi helâldir. c) 

Fakir dü en ve fakirli i kom ularõndan üç güvenilir ahitle do rulanan kim-

senin istemesi de helâldir. Bu üç grup insandan ba kalarõnõn dilenmeleri ha-

ramdõr. Onlar dilenip aldõklarõnõ haram olarak yerler" (Müslim, “Zekât”, 36). 

Kendi ihtiyaçlarõ için borçlanan ki iye zekât verilebilmesi bazõ artlara 
ba lanmõ tõr. Bunlar: 

1. Nisab dõ õnda borcunu ödeyecek serveti bulunmamak. Elinde borcu-
nun bir kõsmõnõ ödeyecek kadar nisab fazlasõ malõ varsa, borcunun di er 
kõsmõnõ ödeyecek kadar zekât verilir. Kazanma gücünün olmasõ borçluya 
zekât vermeye mani de ildir. 
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2. çki, kumar ve zina gibi dince yasaklanan bir haramõ i lemek veya 
harcamalarõnda israfa kaçmak suretiyle borçlanmõ  olmamak. 

3. Borcun süresi dolmu  olmak. Vadesi gelmemi  borcu olanlara zekât 
verilmez diyenler oldu u gibi verilir diyenler de vardõr. 

4. Borcun kul hakkõndan do an bir borç olmasõ. Zekât ve kefâret gibi 
borcu olanlar garimîn teriminin kapsamõ dõ õndadõr. Ancak fakihlerin hepsi 
bu artõ ko mamõ lardõr. 

Ölen kimsenin borçlarõnõn bu fondan ödenip ödenemeyece i de fakihler 
arasõnda tartõ malõdõr. Hanefî ve Hanbelî fakihleri ile bir görü ünde mam 
âfiî ölen kimsenin borçlarõnõn zekât verilerek ödenemeyece ini ileri sür-

mü lerdir. mam Mâlik’e ve mam âfiî'nin di er görü üne göre ölünün 
borcu bu fondan ödenebilir. 

Borçluya ihtiyacõ kadar zekât verilir. Bu ihtiyaç da borcun ödenmesidir. 
Borçlu borcunu kendisine verilen zekâtla ödemez de ba kasõnõn ödemesi 
veya alacaklõlarõnõn ba õ lamasõ gibi yollarla bu borç ödenirse verilen zekât 
kendisinden geri alõnõr. Çünkü bu fondan verilen zekât borcu kapatmak için-
dir. 

 

6. FÎ SEBÎL LLAH 

Âyette zekât verilecek yedinci grup için fî sebîlillâh terimi zikredilmek-
tedir. Kelime anlamõ "Allah yolunda" demek olan fî sebîlillâh tabirinin -biri 
dar di eri geni - iki anlamõ vardõr: 

1. Allah Teâlâ'nõn rõzâsõna uygun ve O'na yakla mak amacõyla yapõlan 
her türlü hayõrlõ i te çalõ an. 

2. slâm'õ yüceltmek u runa bilfiil cihadda (sõcak harp) bulunan. 

"Allah yolunda" tabirinin, zekât gelirinden Allah yolunda cihad için de 
bir fon ayrõlmasõ gerekti ini bildirdi i açõktõr. Ancak cihad kavramõnõn slâm 
kültüründe geni  bir anlam yelpazesine sahip olmasõ sebebiyle, âyetin bu 
ifadesinin kimleri ve ne tür faaliyetleri kapsadõ õ hususu slâm bilginleri 
arasõnda geni  tartõ malara konu olmu tur. 

"Allah yolunda" tabirinin ilk planda "Allah yolunda sava anlar (gaziler)" 
eklinde anla õlmõ  olmasõ, âyetin ifade tarzõndan ziyade slâm'õn yayõlõ  

dönemindeki sosyopolitik artlarla ve uluslararasõ ili kilerle ilgili olmalõdõr. O 
dönemde cihadõn en yaygõn ve etkili yolu akõnlar ve sõcak sava lar oldu-
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undan fakihler de din ve vatan yolunda sava anlara zekât gelirinden fon 
ayrõlmasõnõ elzem görmü ler, bu yorum âdeta bütün fakihlerce benimsen-
mi tir. 

Bazõ fakihler bu fondan hac ve umre yapanlara, ilim tahsil edenlere ze-
kât verilebilece ini, hatta cami, okul, hastahane yapõmõ gibi i leri üstlenmi  
her türlü hayõr kurumuna da bu fondan ödenek ayrõlabilece ini söylerler. 

Ça õmõzda bazõ âlimler "Allah yolunda" tabirine geni  bir anlam yükle-
yerek müslümanlarõn yararõna olan her türlü faaliyeti bu kapsamda gör-
mektedir. Onlara göre günümüzde bütçe gelirlerinden büyük bir kõsmõn ül-
kelerin savunma giderlerine ayrõlmakta oldu u bilinmektedir. slâm dini 
tebli i, yani kendisini duyurmayõ ve tanõtmayõ hem kendisine inananlara bir 
borç olarak yüklemi , hem de bunu toplumun ba ta gelen görevlerinden 
saymõ tõr. Ayrõca müslümanlarõn dõ  saldõrõ ve tehlikelere kar õ korunmasõ 
da devletin görevlerindendir. Öyle ise zekât gelirlerinden bir fonun slâm'õn 
tebli ine ve ülke savunma giderlerine ayrõlmasõ yerindedir. 

 

7. BNÜSSEBÎL 

Âyette zekâtõn sekizinci sarf yeri olarak ibnüssebîl tabiri kullanõlõr. 
Sözlükte "yol o lu" anlamõna gelen ibnüssebîl, yolcu, yola çõkmõ  ve bir sü-
redir yolda olan kimse demektir. Araplar bir eye uzun müddet devam eden 
kimseye onun adõnõ verirler. 

Hanefî, Mâlikî ve Hanbelî fakihlerine göre, âyette zikredilen ibnüssebîlin 
terim anlamõ, memleketinde malõ olmakla birlikte bulundu u yerde malõ, 
parasõ olmayan, yani parasõzlõktan yolda kalmõ  kimse demektir. Gurbette, 
herhangi bir sebeple muhtaç duruma dü en ki i memleketinde malõ da olsa, 
o maldan yararlanamadõ õ sürece, fakir gibidir ve ona zekâtõn bu fonundan 
pay verilir. 

âfiîler'e göre ise bu terim, hem gurbette kalmõ  yolcuyu, hem de yolcu-
luk yapmayõ dü ünen fakat bunun için maddî imkân bulamayan kimseyi 
içine alõr. 

Yolcuya zekât verilebilmesi için onun memleketine gidecek kadar parasõ 
ve malõ bulunmamasõ ve yolculu a me rû amaçlarla çõkmõ  olmasõ gerekir. 
âfiî ve Mâlikî mezhebi fakihlerinden bazõlarõ muhtaç duruma dü en yolcu-

lara zekât verilebilmesi için onlarõn kaldõklarõ yerde borç verecek kimse bu-



488 LM HAL 

 

lamamõ  olmalarõnõ da art ko arlar. Ancak Hanefîler'le Hanbelîler böyle bir 
yolu daha uygun görseler de art ko mazlar. 

Yolda kalmõ , yanõnda yoluna devam etmek veya memleketine dönmek 
için maddî imkânõ bulunmayan kimseye yolculu una devam etmesi veya 
malõnõn bulundu u yere dönmesine yetecek kadar zekât verilir. Memleketine 
dönüp malõna kavu tu u zaman verilen zekâttan artan miktar varsa; 
Hanefîler'e göre bu artan zekât malõnõ geri vermeye zorlanmaz. âfiîler'e 
göre verilen zekâttan ne artarsa geri alõnõr. 

Ülkelerinde mal ve mülkleri oldu u halde, çe itli baskõlarla ülkelerini 
terketmek zorunda kalan mültecilerle, kalacak yeri, oturacak evi olmadõ õ için 
dõ arõlarda ve yollarda yatanlara da ibnüssebîl fonundan zekât verilebilir. 

Âyette zekâtõn sarf yerleri olarak gösterilen sekiz grup veya kavramda 
ortak özelli in, tabii ve âcil ihtiyacõnõ gideremeyen, darda ve zorda kalan 
kimselere yardõmcõ olma ile toplumun genel yararlarõnõ gözetme eklinde iki 
temel noktaya indirgenmesi mümkündür. 

htiyaç ve sõkõntõ içinde olan kimseler üç grupta ele alõnabilir: 

1. Kendi iradelerinin dõ õnda çok çe itli sebeplerle tabii ihtiyaçlarõnõ kar õla-
yamaz hale gelen ve muhtaç duruma dü en kimseler. Yetim ve kimsesizler, ihti-
yarlayõp i  tutamaz hale gelen ya lõlar, do u tan sakat olan ve para kazanama-
yanlar, herhangi bir kazaya u rayan ve çalõ ma gücünü kaybeden sakat veya 
mâlul, hasta ve kötürümler böyledir. Bunlardan bir kõsmõnõn fakirli i geçicidir, bir 
kõsmõnõn ise ölünceye kadar devam eder. Meselâ yetim bir çocuk büyüyüp i  
buluncaya veya i  kuruncaya kadar, ya lõ ölünceye kadar, hasta iyile inceye 
kadar ihtiyaç içinde olabilir. O halde fakirlik ve miskinlik insanõn elinde olan bir 
sonuç de ildir. Bunun için, onlarõn ihtiyaçlarõnõ giderecek maddî yardõmõn yapõl-
masõ gerekir. Çünkü bunlarõn sosyal güvenli e ihtiyaçlarõ vardõr. Ba ka bir de-
yi le toplum bu insanlarõ açlõk ve sefaletle yüz yüze bõrakmamak zorundadõr. Bu 
sebeple zekât verilecek kimseler arasõnda ilk sõrada fakir ve miskinler zikredilmi  
ve onlarõn ihtiyaçlarõnõn giderilmesi istenmi tir. 

2. Çalõ ma güçleri oldu u halde muhtaç duruma dü enler. Bunlar içine 
i sizler, borçlular, gaziler, yolda kalmõ lar ve köleler girebilir. u veya bu 
ekilde i ini kaybetmi , çalõ ma gücü mevcut oldu u halde geliri kesilmi  ve 

muhtaç hale dü mü  kimsenin i  buluncaya kadar ihtiyaçlarõnõn esiri ol-
maktan, yani fakirlikten kurtarõlmasõ gerekir. Böyle olmazsa bu ki iler ge-
çimlerini borçla sürdürmek mecburiyetinde kalõrlar. Fakirlik de borçluluk da 
insanõ yõpratan ve rahatsõz eden bir sõkõntõdõr. Toplumun imkânõ ölçüsünde 
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bu sõkõntõyõ gidermesi, bu tür yaralarõ sararak bütün üyelerini ku atan bir 
sosyal güvenlik emsiyesi kurmasõ istenmi tir. Aynõ ekilde yolda kalmõ  
kimsenin de bu sosyal güvenlik a õndan yararlandõrõlmasõ gerekir. 

3. Zekât i lerinde çalõ tõrõlanlar. Bunlara emeklerinin kar õlõ õ ücretin ze-
kât gelirlerinden ödenmesi tabiidir. Müellefe-i kulûb ise, slâm toplumunun 
birinci görevi olan tebli , yani slâm'õ yaymak ve duyurmak gayesiyle har-
canacak fona dahildir. 

Görüldü ü gibi zekât, toplumda sosyal güvenli in ve dengenin kurulma-
sõnda önemli bir rol üstlenir. Zekât aslõnda gelir ve varlõ õ yeniden da õtõma 
tâbi tutmaktadõr. Bu yeniden da õtõmda, yukarõdan a a õya, yani belirli bir 
çizginin (nisab) üstünde varlõ õ ve geliri olanlardan, bu çizginin altõnda gelir 
ve varlõ õ olanlara bir aktarõm yapõlmaktadõr. Bu arada zekât alan kadar zekât 
verenin de duyacaklarõ mânevî tatminlerle din karde li i, dostluk, arkada lõk, 
akrabalõk, insanlõk gibi duygular insanlar arasõnda geli ecek, zekât sayesinde 
birbirini seven, sayan, birbiriyle anla an, payla an, dertle en, birbirinin der-
dine ortak olan gerçek bir toplum, huzurlu, istikrarlõ, içinde insanca ya anan 
bir toplum ortaya çõkacaktõr. 

Zekât gelirinden dinin genel maksat ve hedefleri için de fon ayrõlmõ  ol-
masõ, slâm'õn hayatõ bir bütün olarak görmesinin tabii sonucudur. Öncelik 
ve a õrlõ õn ihtiyaç sahiplerine verilmi  olmasõ ise, toplum huzur ve mutlulu-
unun fertlerin teker teker mutlu ve huzurlu olu undan geçti i, toplumun 

her bir üyesinin ayrõ bir de er olarak kabul edilip insana saygõ ilkesinin ön 
plana çõktõ õ anlamõna gelir. 

 

B) ZEKÂTIN DA ITIM USULÜ 

Zekâtõn, ilgili âyette geçen ve yukarõda açõklanan sekiz sõnõfa verilmesi 
gerekti i fakihler arasõnda genel kabul görmü , fakat zekât gelirinin bu sekiz 
gruba nasõl da õtõlaca õ, gruplarõn payõnõn e it olmasõnõn gerekip gerekme-
di i tartõ malõ kalmõ tõr. 

Hanefî ve Mâlikî fakihleri ile Ahmed b. Hanbel'den nakledilen bir görü e 
göre, zekât mükellefi zekâtõnõ bunlarõn her birine verebilece i gibi, sadece bir 
sõnõfa da ödeyebilir. Bu fakihlere göre zekâtõn sarf yerlerinden söz eden âyet, 
zekâtta her bir grubun ayrõ ayrõ ve e it hakkõ oldu unu ve bunlar arasõnda 
bölü türülmesi gerekti ini açõklamak için de il, zekâtõn bu yerlere verilebile-
ce ini açõklamak içindir. 
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âfiîler'e göre zekât, sahibi veya vekili tarafõndan da õtõlõyorsa, zekât 
i inde çalõ anlar (el-âmilîn) dõ õnda yedi sõnõftan bulunabilenlere e it olarak 
da õtõlmalõ ve her sõnõftan en az üç ki iye verilmelidir. Çünkü âyette zekât 
verilecek sõnõflarõn ayrõ ayrõ hak sahibi olduklarõ belirtilmek istenmi tir. 
Ahmed b. Hanbel'den de bu yönde bir görü  rivayet edilmektedir. 

Ayrõca âyette sekiz grup insanõn sayõlmasõ, bunlarõn dõ õnda kimseye zekât 
verilip verilemeyece i tartõ masõnõ da gündeme getirmi tir. Fakihlerin ço unlu-
una ve slâm hukukunun klasik doktrinine göre âyet, zekâtõ kendine has nite-

likleri bulunan özel bir hak/ödeme sayõp sadece bu sõnõflara tahsis etmekte, di er 
harcama alanlarõnõ ve ihtiyaç sahiplerini ise ba ka tür tahsilâtlara ve ödemelere 
bõrakmakta, bu nedenle zekâtõn bu sayõlan alanlarõn dõ õnda bir yere harcanmasõ 
câiz görülmemektedir. Günümüzde müslüman toplumlarõn alaca õ yeni ekle de 
ba lõ olarak zekâta daha geni  bir i lev kazandõrmak isteyen bazõ âlimlerin anla-
yõ õ ise, âyetin geni  yorumlanmasõ, sayõlan sekiz sõnõfõn hemen hemen her top-
lumdaki âcil ihtiyaç sahiplerini örneklendirmeyi amaçladõ õ, benzer ihtiyaç sa-
hiplerinin ve kamu yararõ ta õyan alanlarõn da zekâtõn sarf yeri kapsamõna alõna-
bilece i yönündedir. Âyette sayõlan "müellefe-i kulûb" ve "fî sebîlillâh" kavramla-
rõna geni  yorum getirenler de dolaylõ olarak benzeri bir sonuca varmaktadõr. 
Görü  ayrõlõ õnõn temelinde, slâm toplumunda zekâtõn anlam, amaç ve i levinin 
ne olaca õ konusundaki farklõ yakla õmlar yatmaktadõr. 

Öte yandan, günümüzde zekâtõn da õtõmõnõn zenginle ihtiyaç sahibi ara-
sõnda ikili ili kiye ve zenginlerin ki isel tercihlerine bõrakõlmasõnõn bir hayli 
olumsuz sonucunun bulundu u da bilinmektedir. Böyle olunca, toplumdaki 
zenginli in hak sahiplerine dengeli ve adaletli ekilde ula abilmesi için, ze-
kâtõn toplanmasõ ve da õtõmõnõn sosyal bir organizasyonla gerçekle tirilme-
sinde, sandõk veya fon olu turularak toplumun en ücra kö elerine kadar 
uzanan bir bilgi ve da õtõm a õ kurulmasõnda yarar bulunmaktadõr. Bu yol, 
zekâtõn anlam ve amacõna uygun ekilde düzenli ve dengeli da õlõmõna bü-
yük ölçüde hizmet edece inden günümüzde fevkalâde önem kazanmõ tõr. 
Zekâtõn amaç ve i levi konusundaki geni  yorum, bu konuda da çözümü 
kolayla tõrõcõ bir rol üstlenmektedir. 

 

C) ZEKÂT VER LMEYECEK K MSELER 

Zekât, ona ehil olanlara, yani hak sahiplerine verilir. Zekât yerine sar-
fedilmez de onu hak etmeyenlere verilirse hem bu dinî mükellefiyet ifa edil-
memi , hem de zekâttan beklenen ferdî, sosyal ve ekonomik amaçlar ger-
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çekle memi  olur. Bu itibarla fõkõh ilminde, zekâtõn verilece i yerlerin yanõ 
sõra verilmeyece i yerler üzerinde de duruldu u, böylece zikredilen olumsuz 
sonuçlarõn önlenmek istendi i görülür. 

Zekâtõn verilmesinin câiz görülmedi i ki i ve gruplar unlardõr: 

a) Ana, Baba, E  ve Çocuklar. Bir kimse zekâtõnõ kendi usul ve 
fürûuna veremez. Usul bir kimsenin anasõ, babasõ, dedeleri; fürû ise çocuk-
larõ ve torunlarõ anlamõndadõr. Aynõ ekilde bir kimse hanõmõna da zekât 
veremez. Çünkü aralarõnda bakma yükümlülü ü ili kisi vardõr. Zekât veren 
verdi i zekâttan hiçbir maddî menfaat beklememeli ve ondan yararlanma-
malõdõr. Bir kimse fakir olan usul ve fürûuna zekât verirse, nafaka borcun-
dan kurtulma, miras gibi u veya bu ekilde ondan yararlanabilir. Bu se-
beple de zekât verilen mal fakire tam mânasõyla temlik edilmi , onun 
mülkiyetine geçirilmi  olmaz. Bir bakõma kendi kendine zekât vermi  gibi 
olur. 

Ebû Hanîfe'ye göre kadõn da zekâtõnõ fakir kocasõna veremez. Hanefîler'e 
göre bunlarõn dõ õndaki karde , amca, teyze, dayõ, hala ve onlarõn çocuklarõ 
gibi akrabaya zekât verilebilir. 

âfiî, Mâlik ve Ahmed b. Hanbel akrabaya zekâtõn verilip verilemeyece i 
konusunda "nafaka"yõ ölçü alõrlar ve zekât mükellefinin, hukuken nafakasõnõ 
teminle yükümlü oldu u akrabalarõna zekât veremeyece ini söylerler. 

b) Müslüman Olmayanlar. Fakihlerin ittifakõ ile zekât, esasen ibadet 
içerikli bir mükellefiyet olmasõ sebebiyle, gayri müslimlere, Allah'a, peygam-
berlerine, âhiret gününe inanmayan ki ilere ve dinden dönenlere, yani mür-
tedlere verilmez. 

Aralarõnda dört mezhep imamõnõn da bulundu u fakihlerin ço unlu u 
zekâtõn, slâm toplumundaki gayri müslim tebaaya da (zimmîlere) verileme-
yece inde görü  birli ine varmõ lardõr. Çünkü zekât müslüman fakirlerin 
hakkõdõr. Onlarõn zenginlerinden alõnõp fakirlerine verilir. Gayri müslimler 
zekâtla mükellef de ildir. Zekât yükümlülü üne i tirak etmeyenlerin, bun-
dan yararlanmaya da haklarõ olmamalõdõr. 

Hz. Ömer'in zekâtõn verilece i yerleri belirleyen âyetteki "miskinler" ta-
birini, "Bunlar Ehl-i kitabõn fakirleridir" eklinde yorumlamasõna dayanarak 
bazõ fakihler zekâtõn zimmîlere de verilebilece ini ileri sürmü lerdir. Hanefî 
fakihlerinden Züfer de bu görü tedir. Bu fakihlere göre zekât ibadet kastõ ile 
fakirin ihtiyacõnõ kar õlamaktõr. Bu amaç fakir zimmîlere zekât vermekle de 
gerçekle ir. 
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âfiîler dõ õndaki fakihler farz olmayan (nâfile) sadakalarõn fakir zimmî-
lere verilebilece inde görü  birli ine varmõ lardõr. 

c) Zenginler. Hanefîler'e göre tabii ihtiyaçlarõndan fazla "artõcõ" özellikte 
olsun olmasõn nisab miktarõ mala sahip olan kimselere, onlarõn küçük ço-
cuklarõna zekât verilemez. 

d) Hz. Peygamber'in Yakõnlarõ. Buhârî'de rivayet edilen bir hadiste 
Hz. Peygamber, torunu Hasan zekât hurmalarõndan birini alõp yemek iste-
di i zaman ona "Bõrak, bõrak! Zekât malõnõ bizim yiyemeyece imizi bilmiyor 

musun?" (Buhârî, “Zekât”, 57; Müslim, “Zekât”, 161) buyurmu tur. Zekâtõn 
Hz. Peygamber'e ve onun yakõnlarõna verilmeyece ini bildiren ba ka hadis-
ler de vardõr (bk. Müslim, “Zekât”, 167; Ebû Dâvûd, “Zekât”, 29). Ancak fa-
kihler, Hz. Peygamber'in yakõnlarõnõn kimler oldu u hususunda farklõ gö-
rü ler ileri sürmü lerdir. 

Hz. Peygamber'in, zekât almayõ bizzat kendisine ve yakõnlarõna yasak-
lamõ  olmasõnda üphesiz birçok sebep ve hikmetler vardõr. Görülen odur ki 
en üstün ahlâk üzerine yaratõlan örnek insan ve son peygamber Hz. Mu-
hammed, bu emriyle kendisini ve yakõnlarõnõ her türlü töhmet ve âibeden 
uzak tutmak istemi tir. 

 

D) ZEKÂT VERMEDE YANILMA 

Zekât mükellefi zekâtõ, gerçekten onu hak edenleri ara tõrõp bularak vermeli-
dir. Mükellef bu konuda gereken titizli i göstermez ve zekâtõnõ ehil olmayana 
verirse borcundan kurtulmu  olmaz, zekâtõnõ yeniden vermesi gerekir; çünkü 
zekâta ehil olan kimseyi ara tõrmada kusur etmi tir. 

Zekât mükellefi, gereken ara tõrmayõ yapar, fakat fakir zannederek zekât 
verdi i ki inin zengin veya gayri müslim oldu u ortaya çõkarsa Ebû Hanîfe 
ve mam Muhammed'e göre onun yeniden zekât vermesi gerekmez. Ebû 
Yûsuf'a göre, zekâtõnõ yeniden vermesi gerekir. 

Mâlikîler'e göre ise mükellef zekâtõnõ ara tõrma ve incelemeden sonra 
ehil oldu unu zannetti i kimseye verir, sonra onun meselâ zengin veya 
gayri müslim oldu u ortaya çõkarsa, zekât malõ tüketilmeyip geri alõnmasõ 
mümkünse geri alõr, yoksa bedelini alõr. ki durumda da mükellefin yeniden 
zekât vermesi gerekir. 
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âfiî mezhebinde yerle ik görü e göre, insanõn borcunu alacaklõya de il de 
ba kasõna ödedi i zaman nasõl borcu dü mezse aynõ ekilde zekât borcu da 
ehline ödenmedi inde mükellefin borcundan dü mü  olmaz. 

 

VII. ZEKÂT - VERG  L K S  

Kur'ân-õ Kerîm ve Hz. Peygamber’in hadislerinde zekât daima namazla 
birlikte zikredilmi tir. Namaz bedenî, zekât ise malî bir ibadettir. kisine hâkim 
olan ruh Allah’a yakla mak ve O’nun rõzâsõnõ kazanmaktõr. 

Zekât, sadece farz diye bilinen hükümlerden biri olmayõp aynõ zamanda 
üzerine slâm binasõnõn in a edildi i be  büyük sütundan biridir. 

Zekât her eyden önce bir ibadettir. Müslüman bu ibadeti Allah’õn em-
rine uyarak, O’nõn rõzâsõna kavu mayõ dileyerek gönül ho nutlu u ve halis 
bir niyetle yerine getirmelidir. Çünkü, ancak bu ekilde eda edilen zekât 
Allah katõnda kabul görebilir. 

Müslüman zekâtõnõ öncelikle yüce Allah’õn emri oldu u için öder, bu ve 
di er ibadetleri O’na yakõn olma, O’na ükretme amacõyla yerine getirir, 
böylece âhiret hayatõnõn nimetlerine ve cennette Allah’a yakõn olmaya ehil 
olur. 

Zekâtõn bu dinî ve mânevî hikmetleri yanõ sõra toplumda sosyal adaleti 
sa lama, zenginlerle fakirler arasõndaki maddî ve hissî uçurumlarõ kapatõp 
kar õlõklõ sevgi ve saygõ tesis etme, sosyal amaçlõ gider ve yatõrõm alanlarõn-
dan bir kõsmõnõ kar õlama gibi önemli yararlar ta õdõ õ da açõktõr. Öte yandan 
Hz. Peygamber ve sahâbe döneminden itibaren belli mallarõn zekâtõnõn dev-
let tarafõndan toplandõ õ ve bu sosyal ve kamusal alanlara harcandõ õ da 
bilinmektedir. 

Zekâtõn bu ikinci grupta yer alan sosyal amaçlarõ ve kamu hukukunu il-
gilendiren yönleri, öteden beri slâm âlimleri arasõnda zekâtõn, aynõ mal 
veya gelirden devlete verilen vergiden farklõ olup olmadõ õ, vergi ile zekâtõn 
aynõ eyin iki farklõ isimlendirmesi mi, yoksa tamamõyla farklõ eyler mi 
oldu u tartõ masõnõn da ana sebebini te kil etmi tir. 

Bilindi i üzere vergi, kamu giderlerini kar õlamak üzere devletin tek ta-
raflõ olarak ve vergileme yetkisine dayanarak, ki ilerin gelir ve mallarõndan 
aldõ õ ekonomik de erlerdir. Ba ka bir tarifte vergi, devletin kamu harcama-
larõnõ finanse etmek amacõyla fert ve i letmelerden, kar õlõksõz olarak ve 
kamu hukukunun kurallarõ çerçevesinde aldõ õ paralardõr. 
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Bu son tarifte yer alan unsurlarõ kõsaca özetlemek gerekirse denebilir ki, 
vergi alma yetkisi sadece devlete aittir, ancak kamu idare üniteleri de devle-
tin devretti i yetkiye dayanarak vergi koyabilirler. 

Vergiyi fertler ve i letmeler hukukî zor altõnda öderler ve bu ödeme kar-
õlõ õnda devletten, vatanda lõk konumlarõndan do an genel ve kamusal 

haklar hariç, herhangi bir hak iddia edemezler. O halde vergiden do an hu-
kukî ili ki bir alacak borç ili kisidir. Bir alacak veya borcun meydana gel-
mesi için esas itibariyle iki tarafõn bulunmasõ gerekir. Vergi ili kisinde taraf-
lardan biri vergi alacaklõsõ, di er vergi borçlusudur; her iki tarafõn da yetki 
ve ödevleri kanundan do ar. 

Devletin kendinden beklenen hizmet, yatõrõm ve görevleri yapabilmesi 
için gelire ihtiyacõ vardõr. Günümüzde devletler için en önemli gelir kayna õ 
vergilerdir. 

Yukarõdaki açõklamalarõn õ õ õnda zekât ve verginin benzer ve farklõ 
yönleri u ekilde sõralanabilir: 

a) Zekâtõn Vergiye Benzemeyen Taraflarõ 

1. Zekât ile vergi arasõnda mevcut farklar söylenirken, öncelikle zekâtõn 
Allah tarafõndan konulmu , Kur'an'da yazõlõ kalõcõ ve de i mez bir hüküm 
verginin ise kanunla konulup kaldõrõlan, açõkçasõ be erî bir otoriteye daya-
nan bir karar oldu u gündeme getirilir ve vergi kanunlarõnõn yürürlü e gir-
mesi veya yürürlükten kaldõrõlmasõ eklinin di er kanunlardan farkõ bulun-
madõ õ söylenir. 

2. Vergi kanunla konup kanunla kaldõrõldõ õ gibi, onun miktar ve 
nisbetleri de kanunla düzenlenir, gerekti inde aynõ usulle arttõrõlõr eksiltilir. 

Zekâtõn nisab ve nisbetleri Hz. Peygamber tarafõndan belirlenmi tir. Bu 
nisab ve nisbetler Hulefâ-yi Râ idîn döneminde ve müteakip dönemlerde 
aynen korunmu , tarih içinde hiç de i tirilmemi tir. Zekâtõn bu unsurlarõnõn 
de i tirilmesi, onun malî bir ibadet olma özelli ini ortadan kaldõrõr. 

3. Zekâtõn sarf yerleri âyetle belirlenmi tir. Zekâtõ devlet de tahsil etse, 
hukukî bakõmdan onun durumu yetim malõnõ elinde bulunduran vasînin 
durumu gibidir. Devlet ancak koruma amacõ ile elinde bulundurabilir. Dile-
di i mal ve hizmetlere harcayamaz, zikredilen âyette gösterilen zümrelere 
sarfetmekle yükümlüdür. Halbuki devlet vergi gelirlerini sosyal ve kamusal 
alanda istedi i gibi harcayabilir. 
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Bu açõdan söylemek gerekirse; zekâtõn vergiye benzeyen yönleri dikkate 
alõndõ õnda onun nerelere tahsis edilece i önceden belirlenmi  tahsisî bir 
vergi oldu u, fertten ferde transfer edildi i zaman hem sosyal güvenlik ver-
gisi veya primi, hem de ivazî mahiyetinde görülebilece ini söylemek müm-
kündür. 

Vergiler genel bütçe gelirleri içinde kaybolaca õ gibi, belirli bir gaye için 
belirli bir verginin de tahsil edilmesi mümkündür. E er bir vergi, özellikle 
sosyal güvenlik gayesine tahsis ediliyorsa bu tahsisî bir vergidir. Zekât i te 
bu tür tahsisî bir sosyal güvenlik vergisi mahiyetinde görülebilir. 

Zekâtõn vergiye benzemeyen taraflarõ dikkate alõndõ õnda ise onun iba-
det yönünün a õr bastõ õ ve vergiden farklõ oldu u söylenebilir. Bu farklõlõk 
en çok hükmün kayna õ, zekâta tâbi mallarda nisab ve nisbetler ve zekâtõn 
sarf yerlerinde belirgin hale gelmektedir. 

b) Zekâtõn Vergiye Benzeyen Taraflarõ 

1. Zekât da vergi de toplumsal ya amõn gereklerinden olup icbarîdir. 

2. Zekâtõ kaide olarak devlet tahsil eder ve ilgili yerlere sarfeder. Vergi 
tahsili de merkezî devlet idaresine veya onun yetki devrinde bulundu u 
ta ra kamu kurum ve kurulu larõna aittir. 

3. Zekât mükellefi, bu farîzayõ yerine getirirken kendisi için özel bir 
menfaat gözetmez. Vergi mükellefi de vergisi kar õlõ õnda do rudan kendi-
sine bir menfaat beklemez. 

4. Hem zekâtõn hem de verginin malî hedefleri yanõnda iktisadî, içtimaî 
hedefleri de vardõr. 

Böyle olunca, zekât ile vergi arasõnda ontolojik ve aksiyolojik anlamda 
bir farkõn bulundu u, yani aralarõnda men e ve de er hükmü bakõmõndan 
fark oldu u söylenebilir. Amaçlarõ aynõ olsa bile zekât emri, ilâhî kökenlidir, 
dolayõsõyla mânevî müeyyidelidir; vergi ise dünyevî bir otoritenin emridir ve 
müeyyidesi maddîdir. Fakat, bu durum aralarõnda pratik ve dogmatik açõdan 
fark bulundu u anlamõna gelmez. Meselâ, her ikisi de sosyal ve kamusal 
amaçlõdõr. Zekâtõn uygulanmasõ mânevî müeyyideye, verginin uygulamasõ 
ise kanunî müeyyideye ba lanmõ tõr ve müeyyideye ba lõlõk açõsõndan ara-
larõnda fark yoktur. Kaldõ ki devlet, zekât uygulamasõnõ daha düzenli hale 
getirmek için kanunî düzenleme yapacak olsa, bu fark da ortadan kalkar. 
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Ça õmõzda zekât-vergi benzerli i veya ayrõlõ õ konusunda bu ve benzeri 
mülâhazalardan hareket eden slâm âlimlerinin neticede iki gruba ayrõldõk-
larõ görülür. 

a) Ço unlu a göre zekât ve vergi ayrõ ayrõ mükellefiyetlerdir. Devlete 
verilen vergi, aynõ maldan verilmesi gereken zekât borcunu dü ürmez. Ver-
ginin zekâta benzeyen bazõ yönleri bulunsa da, vergiden do an hukukî ili ki 
bir borç ili kisidir. Vergi alacaklõsõ vergi koyma yetkisine sahip kamu kuru-
lu larõdõr. Vergi borçlusu ise, vergi kanunlarõna göre kendisine vergi borcu 
terettüp eden gerçek veya tüzel ki ilerdir. Mükellef bu ödenmesi zorunlu 
vergi borcunu çõkardõktan sonra zekâta matrah olan servetini hesap edip bu 
malî bir ibadet olan zekâtõnõ Allah’õn emrine uyarak, O’nun rõzâsõna kavu -
mayõ dileyerek gönül ho nutlu u ve halis bir niyetle yerine getirmelidir. 

Bu görü ün dayandõ õ ana gerekçe, zekâtõn dinî bir mükellefiyet ve iba-
det, verginin ise tamamen dünyevî çerçevede kalan kamusal borç ili kisi 
oldu u tezidir. Ayrõca, Hz. Ömer’in fethedilen topraklara haraç vergisi koy-
mu  olmasõ da, zekâttan ayrõ olarak vergi de konulabilece inin delili sayõl-
mõ tõr. 

Sosyal dayanõ manõn bir gere i olarak vatanda lar devletin me rû gi-
derlerine katõlmak zorundadõr. Devletin nimetlerinden istifade etmek vergi 
külfetini ödemeyi gerektirir. 

slâm hukukçularõnõn ço unlu u sebep ve artlarõ gerçekle ince devletin 
zekât dõ õnda adalete dayalõ vergi almasõnõn me rû oldu unu, mükelleflerin 
de bunu ödemekle yükümlü bulunduklarõnõ ifade etmi lerdir. 

b) Bazõ slâm âlimleri ise, zekâtõn sosyal amaçlarõnõ ve kamu hukuku-
nun bir parçasõ olarak devlet tarafõndan tahsil edilmekte olu unu ölçü alarak 
ve slâm'õn zekât emrini amacõ ve i levi do rultusunda geni  yorumlayarak 
zekât ile verginin esasen aynõ olmasõ gerekti ini ifade ederler. Onlara göre 
zekât, müslüman bireyin içinde bulundu u toplumun kamu harcamalarõna, 
sosyal adaleti kurmayõ ve kamu hizmetlerinin en iyi ekilde ifasõnõ hedef 
alan her türlü yatõrõm ve gidere ibadet a k ve heyecanõ içinde katõlmasõdõr. 
Kur'an'da zekâta tâbi mallarõn tek tek belirtilmeyip sadece bir kõsmõna i aret 
edilmi  olmasõ, zekât nisabõnõn ve nisbetinin belirtilmemi  bulunmasõ bunun 
bir göstergesi sayõlabilir. Zekâtõn sarf yerlerini bildiren âyet, toplumdaki ihti-
yaç sahiplerinin ilk ve en canlõ örneklerini vermeyi hedeflemi  olmalõdõr. 

Hz. Peygamber ve sahâbe, slâm'õn bu zekât emrini o günkü müslüman-
larõn ekonomik artlarõnõ da dikkate alarak en iyi ekilde uygulamõ  ve ör-
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neklendirmi tir. Zekât borcunu hesap edip ödemenin gizli mallarda mükelle-
fin kendisine bõrakõlmasõ, açõk mallarda ise devlet eliyle yapõlmasõ biraz da 
pratik zorunluluktan kaynaklanmõ tõr. Bu husus da zekâtõn tek bir malî ödev 
oldu unu, tahsil zorluklarõ bulundu unda bireyin kendi sorumlulu una bõ-
rakõlabilece ini gösterir. 

Hz. Peygamber zekât tahsilini gözetilen hedefleri sa layacak kapsamda 
tutmu , zekât dõ õnda cebrî bir vergi tahsili yapmamõ tõr. slâm'õn fert ve 
toplum hayatõnõ bütün yönleriyle, prensip itibariyle veya ayrõntõya inerek 
ku atõyor olmasõ müslüman toplumlarda geni letilmi  anlamda zekâtõn, 
kamu adõna yapõlan bütün malî tahsilâtõ temsil etmesini de zorunlu kõlar. 

Batõ toplumlarõnõn vergi ödemelerinde içtenli i ve gönüllülü ü sa laya-
bilmek için vergiyi kutsal bir kamu ödevi olarak tanõttõklarõ, toplumlarõnõ bu 
yönde e itip böyle bir sa duyu olu turmaya çalõ tõklarõ bilinmektedir. slâm 
dini, toplumun imarõ ve kamu yararõ için âdeta zorunlu olan bu malî katõlõmõ 
dinin be  esasõ arasõnda yer alan bir ibadet olarak takdim etmi , böylece 
müslümanlara sosyal güvenli i kurma, yönetilen-yöneten, millet-devlet 
arasõnda kar õlõklõ güveni, saygõyõ ve sosyal barõ õ tesis etme, kamu giderle-
rine bütün bireylerin içtenlikle katõlõmõnõ sa lama yönünde önemli bir imkân 
getirmi tir. 

Her iki görü ün de haklõ gerekçeleri vardõr. Zekâtõn toplumsal yönü in-
kâr edilemedi i gibi, zenginli in toplumun imarõ için seferber olmasõ, birey-
lerin içinde ya adõklarõ ve sayesinde çe itli imkâna kavu tuklarõ toplumlarõ-
nõn yararõ için kamu harcamalarõna ibadet a k ve heyecanõyla katõlmasõ da 
ça õmõzda fevkalâde önem kazanmõ tõr. Bununla birlikte Kur'an'da zekâtõn 
sarf yerlerinden söz edilirken öncelikli olarak ihtiyaç sahibi ahõslarõn gün-
deme getirilmesi de anlamlõdõr. Bu bizlere, toplumun huzur ve mutlulu unu 
sa lamanõn yolunun bireylerin tek tek huzur ve güvenli ini sa lamaktan 
geçece ini ö retmektedir. 

Öte yandan, günümüzde gerek fertlerin vergilerini gerekti i ekilde öde-
mede, gerekse devletlerin serveti vergilendirmede ve topladõ õ vergileri ye-
rine harcamada kamu vicdanõnõ rahatsõz edecek ölçüde mütesâhil veya ku-
surlu davrandõ õ, çe itli baskõ gruplarõnõn bütçeden pay alma mücadelesi 
içinde gerçek ihtiyaç sahiplerinin, kimsesiz ve yoksullarõn haklarõnõn âdeta 
unutuldu u da bir gerçektir. Bu itibarla zekât, do rudan ihtiyaç sahibine 
ula masõ, toplumda sosyal dengeyi ve barõ õ kurmada tek ba õna etkili ol-
masõ sebebiyle hâlâ önem ve etkinli ini korumaktadõr. Zekâtõn bu anlam ve 
önemi, bütün bireyleri ku atacak ölçüde bir sa lõk sigortasõ ve sosyal gü-
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venli in, kimsesizlik ve i sizlik sigortasõnõn, devlet destekli sosyal dayanõ -
manõn bulunmadõ õ toplumlarda daha yakõndan hissedilmektedir. Böyle 
olunca son tahlilde, söz konusu artlar muvacehesinde zekâtõn vergiden ayrõ 
dü ünülmesi, zenginlerin yukarõda belirtilen usul ve esaslara göre zekât 
borçlarõnõ hesap etmeleri ve onu da hak sahiplerine ula tõrmalarõ dinî bir 
mükellefiyet olarak devam etmektedir. 

 

VIII. ZEKÂT VERMEN N ÂDÂBI 

Zekât çok yönlü bir kurum, bir farz oldu u gibi, ehâdet ve namazdan 
sonra slâm binasõnõn üzerine kuruldu u be  temel esasõn da üçüncüsüdür. 
Bu itibarla müslüman mükellefler bu önemli ibadeti usul ve âdâbõna uyarak 
en iyi ve en güzel bir ekilde yapmalõdõrlar. Zekât verirken uyulmasõ arzu 
edilen kaideler u ekilde özetlenebilir: 

1. Müslüman zekâtõnõ sadece Allah'õn rõzâsõna kavu mak için vermeli, 
bu farîzayõ "ba a kakmadan" ve "ezâ vermeden" yerine getirmelidir. Yüce 
Allah sõrf kendi rõzâsõ için yapõlan harcamalarõ kat kat mükâfatlandõraca õnõ, 
malõnõ gösteri  için sarfedenlerin bu ödemelerinin bo a gidece ini bildir-
mekte ve öyle buyurmaktadõr: 

"Mallarõnõ Allah yolunda sarfedenlerin durumu, her ba a õnda yüz tane 

olmak üzere yedi ba ak veren tanenin durumu gibidir. Allah diledi ine kat 

kat verir. Allah'õn lutfu geni tir. O her eyi bilendir. 

Mallarõnõ Allah yolunda sarfedip, sonra verdiklerinin ardõndan ba a 

kakmayan ve ezâ etmeyenlerin ecirleri Rablerinin katõndadõr. Onlara korku 

yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. 

Güzel bir söz ve iyilik, pe inden ezâ gelen bir sadakadan daha iyidir. Al-

lah müsta nidir, halîmdir. 

Ey inananlar! Allah'a ve âhiret gününe inanmayõp, insanlara gösteri  

için malõnõ veren kimse gibi, sadakalarõnõzõ ba a kakma ve ezâ etmekle bo a 

çõkarmayõn. Böyle kimsenin durumu, üzerinde toprak bulunan kayanõn 

durumu gibidir. Sa anak ya an bir ya mur isabet etti inde onu sert kaya 

haline getiriverir. Kazandõklarõndan hiçbir ey elde edemezler. Allah inkâr 

eden kimseleri do ru yola eri tirmez. 

Allah'õn rõzâsõnõ kazanmak ve kalplerini sa lamla tõrmak için mallarõnõ 

sarfedenlerin durumu, yüksekçe tepede bulunan, bol ya mur aldõ õnda ye-
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mi lerini iki kat veren, bol ya mur almasa bile çisentisi olan bir bahçenin 

durumu gibidir. Allah yaptõklarõnõzõ görür" (el-Bakara 2/261-265). 

2. Müslüman mükellef temiz ve helâl kazancõndan zekât vermeli, e er 
zekâtõnõ aynî, yani mal olarak veriyorsa, bu malõn iyi cinsten olmasõna özen 
göstermeli, kendisine verilmesini istemedi i mallarõ ba kalarõna zekât olarak 
vermemelidir. Yüce Allah öyle buyurmaktadõr: 

"Ey inananlar! Kazandõklarõnõzõn iyilerinden ve size yerden çõkardõklarõ-

mõzdan sarfedin. Gözünüzü yummadan ve severek alamayaca õnõz derecede 

kötü ve de ersiz eyleri vermeye kalkmayõn. Allah'õn müsta ni ve övülmeye 

lâyõk oldu unu bilin" (el-Bakara 2/267). 

3. Hanefîler'e göre zekâtõn, alanõn onuru zedelenmemesi ve gösteri  ai-
besinden uzak olmasõ için gizlice verilmesi daha iyidir. 

âfiî ve Hanbelîler'e göre ise insanlarõ bu ibadeti yapmaya te vik etmek 
için zekâtõn açõkça verilmesi daha uygun olur. 

Bütün fakihlere göre zekât dõ õndaki gönüllü ödemeleri gizlice vermek 
efdaldir. Yüce Allah öyle buyurur: 

"Sadakalarõ açõkça verirseniz iyi olur. E er onlarõ yoksullara gizlice verir-

seniz sizin için daha iyidir. Böyle yaptõ õnõz için Allah sizin günahlarõnõzõ 

ba õ lar. Allah yapmakta olduklarõnõzõ noksansõz bilir" (el-Bakara 2/271). 

4. badetlerin en faziletlisi vaktinde eda edilenidir. Zekât mükellefleri de 
zekât ibadetlerini eda etmede acele davranmalõ, onu me rû bir mazeret ol-
maksõzõn geciktirmemelidirler. 

5. Mükellef, Allah'tan korkan, müttaki, hayâsõndan dolayõ ihtiyacõnõ in-
sanlara söyleyemeyen kimseleri ara tõrõp bulmalõ ve zekâtõnõ onlara vermeli-
dir. Çünkü verilen zekât onlarõn iffetlerini korumalarõna, Allah'a daha çok 
ibadet etmelerine yardõmcõ olur. Yüce Allah öyle buyurur: 

"(Yapaca õnõz hayõrlar) kendilerini Allah yoluna adamõ , Allah'a taattan 

ba ka dü üncesi olmayan, o sebeple yeryüzünde dola õp kazanmaya imkân 

bulamayan, durumunu bilmeyen kimselere kar õ gösterdikleri iffetten dolayõ 

onlarca zengin sanõlan fakirlere verilmelidir. (Habibim) sen onlarõ görünce 

yüzlerinden tanõrsõn. Çünkü onlar yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. 

Yaptõ õnõz ve yapaca õnõz hayõrlarõ Allah eksiksiz bilir ve kar õlõ õnõ verir " 
(el-Bakara 2/273). 

Yukarõda anõlan âyetlerde te vik edilen hayõrlardan ve sadakadan birinci 
derecede kastedilen zekât, sonra da gönüllü malî ödemelerdir. 
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6. Zekâtõn, kendilerine zekât verilebilecek akrabaya ödenmesi daha fa-
ziletlidir. Zekât öncelikle -varsa- muhtaç olan erkek veya kõz karde lere, 
sonra bunlarõn çocuklarõna, sonra muhtaç amcalara, halalara, bunlarõn ço-
cuklarõna ve daha sonra da di er akrabalar, kom ular ve meslekta lara ve-
rilmelidir. 

7. Zekât, öncelikle malõn bulundu u yerde ya ayan fakirlere verilmeli-
dir. Ancak o bölgenin dõ õnda fakir akraba veya daha muhtaç kimseler varsa 
onlara göndermek tercih edilebilir. 

8. Yüce Allah Tevbe sûresi 103. âyette Hz. Peygamber'e hitaben öyle 
buyurur: "Onlarõn mallarõndan sadaka (zekât) al ki bununla onlarõ (günah-

lardan) temizleyesin, onlarõn sevaplarõnõ arttõrõp yüceltesin. Onlara dua et. 

Çünkü senin duan onlar için sükûnettir. Allah çok iyi i iten ve bilendir". Bu 
emre uyarak Hz. Peygamber zekât getiren veya gönderenlere "Allahõm, 

filânõn ailesine bereket ver" (Buhârî, “Zekât”, 64) anlamõnda dua etmi tir. 
Zekât toplayan görevlinin zekâtõnõ aldõ õ mükellefe dua etmesi zâhirî fakih-
lerine göre vâciptir. Hz. Peygamber'in zekât memurlarõna, mükelleflerden 
zekât topladõktan sonra dua etmeleri hususunda bir emir vermemi  ve bunu 
onlarõn takdirlerine bõrakmõ  oldu unu dikkate alan fakihler ço unlu u dua 
etmenin müstehap oldu unu söylemi lerdir. 

O halde zekât verenin "Allahõm, bu zekâtõ faydalõ, ihtiyaç giderici kõl!"; 
zekât alanõn da "Allah mallarõnõ bereketlendirsin" gibi ükür anlamlarõnõ 
ta õyan dua etmeleri iyidir. 

9. Müslümanõn zekâtõnõ mutlaka kendisi vermesi art de ildir. Bu farîza-
nõn edasõ için güvenilir bir müslümanõ vekil tayin edebilir. 

Mâlikî fakihlerinden bazõlarõ riyâ ve insanlarõn bu husustaki övgülerin-
den kaçõnmak için vekil vasõtasõ ile zekât vermeyi müstehap, daha iyi gör-
mü lerdir. 

Zekât veren ki inin, fakire verdi i eyin zekât oldu unu bildirmemesi 
daha iyidir. Çünkü bu zekâttõr diye bildirmek, alanõ, özellikle zekât aldõkla-
rõnõ gizlemek isteyen veya muhtaç olduklarõ halde almaktan çekinen ki ileri 
tedirgin edebilir, onlarõ incitebilir. Ahmed b. Hanbel'in, "Zekâtõ verirken bu-
nun zekât oldu u söylensin mi?" sorusuna "Bu sözle incinmesine ne gerek 
var, zekâtõnõ verir ve susar. Yüzüne vurmasõna ne gerek var" dedi i nakledi-
lir. 

Bazõ Mâlikî bilginleri de "Zekât oldu unu söylemesi mekruhtur, çünkü 
fakirin gönlünü incitmektedir" demi lerdir. 
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IX. FITIR SADAKASI 

Fõtr sözlükte "orucu açmak", fõtra da "yaratõlõ " anlamõna gelir. Türk-
çe'de fitre eklinde söylenen "fõtõr sadakasõ" dinî bir terim olarak öyle ta-
nõmlanabilir: "Ramazan bayramõna kavu an ve temel ihtiyaçlarõnõn dõ õnda 
belli bir miktar mala sahip olan müslümanlarõn kendileri ve velâyetleri altõn-
daki ki iler için yerine getirmekle yükümlü olduklarõ malî bir ibadet"tir. 

Fõtõr sadakasõna ba  zekâtõ ve beden zekâtõ da denmektedir. Bu isimlen-
dirmeler onun ahsa ba lõ, ahõs ba õna konmu  bir malî yükümlülük olmasõ 
özelli ine dayanmaktadõr. 

Fõtõr sadakasõ, ramazan orucunun farz oldu u hicrî 2. yõlõn âban 
ayõnda, zekâttan önce farz kõlõnmõ tõr. Dinî bir yükümlülük olu unun daya-
na õ hadislerdir. Bu hadisler aynõ zamanda Hz. Peygamber devrindeki fõtõr 
sadakasõ uygulamalarõnõ da göstermektedir. 

Abdullah b. Ömer'in rivayetine göre: "Hz. Peygamber fõtõr sadakasõnõ 1 

sâ‘ (ölçek) hurma ve 1 sâ‘ arpa olmak üzere köle, erkek, kadõn, küçük ve 

büyüklere farz kõlmõ  ve insanlar (bayram) namazõna çõkmadan önce veril-

mesini emretmi tir" (Buhârî, “Zekât”, 76; Müslim, “Zekât”, 12). 

Bu konuda Ebû Saîd el-Hudrî'den gelen bir rivayet de öyledir: "Biz Pey-

gamber devrinde fitreyi yiyecek maddelerinden 1 sâ‘ olarak verirdik. O za-

man bizim yiyece imiz arpa, kuru üzüm, hurma ve ke  (ya õ alõnmõ  peynir) 

idi " (Buhârî, “Zekât”, 74). 

Yukarõdaki hadislerin yanõ sõra hemen bütün kaynaklarda fõtõr sadakasõ 
ile ilgili benzer anlamda ba ka hadisler de nakledilir. 

Bu konudaki hadislerin de erlendirilmesi ile dört fõkõh mezhebinde fõtõr 
sadakasõ emrinin kesin ve ba layõcõ bir yükümlülük içerdi i sonucuna va-
rõlmõ tõr. Ancak böyle bir durumda farz ve vâcip terimlerini e  anlamlõ kulla-
nan ve hükmün dayana õnõ olu turan delilin zannîlik ve katîli i arasõnda 
fark gözetmeyen âfiî, Mâlikî ve Hanbelîler fõtõr sadakasõnõn farz oldu unu 
söylemi lerdir. 

Hanefîler ise, ilgili hadislerin rivayet yollarõnõ dikkate alarak fõtõr sadaka-
sõnõn farz de il, vâcip oldu u görü üne varmõ lardõr. Hanefîler'e göre farz, 
kesin delil ile sabit olan hükümdür; vâcip ise zannî delil ile sabit olan hü-
kümdür. Ancak vâcip de farz gibi amelî yönden gereklilik ifade eder. Bunun 
için Hanefîler'e göre de fõtõr sadakasõ, yerine getirilmesi gerekli malî bir iba-
dettir. fa edilmemesi dinî sorumlulu u ve âhirette cezayõ muciptir. 
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A) FITIR SADAKASININ ÖNEM  

Abdullah b. Abbas'tan rivayet edilen bir hadiste fõtõr sadakasõnõn, oruç-
lularõ gereksiz ve çirkin sözlerinden (günahlarõndan) arõndõrmak ve yoksul-
lara gõda temini için farz kõlõndõ õ bildirilir (Ebû Dâvûd, “Zekât”, 17; Müsned, 

II, 277). Hadisten anla õldõ õna göre fõtõr sadakasõ, oruç tutan müslümanõn, 
oruçluya yakõ mayan davranõ larla zedelenen ibadetinin eksikliklerini ta-
mamlar, aynõ zamanda yoksullarõn bayram sevincine katõlmalarõnõ sa lar. 

Fõtõr sadakasõ -zekâttan farklõ olarak- geni  bir mükellef kitlesi tarafõndan 
yerine getirilir. Bu sayede her müslüman, yoksul din karde ine malî yardõmda 
bulunmanõn sevincini ya ar, devamlõ ba õ  almanõn ezikli inden bir an için 
dahi olsa kurtulur. Ramazan boyu tuttuklarõ oruçlarla ruh yapõlarõ güçlenen 
fakirler, maddî yönden de güç kazanarak zenginlerle birlikte ve aynõ co ku ile 
bayrama i tirak ederler. Kar õlõklõ sevgi ve karde lik ba larõ peki ir; böylece 
toplumda kayna ma, payla ma ortamõ olu ur. 

 

B) FITIR SADAKASIYLA MÜKELLEF YET 

Fõtõr sadakasõnõn dinen gerekmesinin (vücûb) sebebi, ilgili hadislere da-
yanõlarak "sa  olma" (sa  olarak ramazan bayramõna kavu mu  olma) ek-
linde belirlenmi tir. Bu yüzden, fõtõr sadakasõ, fõkõh eserlerinde "ba "a izâfe 
edilerek "zekâtü'r-re's" (ba  zekâtõ) eklinde anõlmõ tõr. Bir ba ka anlatõmla, 
fõtõr sadakasõ yükümlülü ü, yüce Allah'õn ki iye (ve velâyeti altõndakilere) 
canõnõ ba õ lamõ  olmasõna kar õlõk bir ükran davranõ õ olmak üzere kon-
mu  bir hükümdür. Bu sebeple fõtõr sadakasõ Türkçe'de "can, ba  sadakasõ" 
diye de anõlõr. Ayrõca bu ibadet o yõlõn oruç farîzasõnõ eda edebilen 
müslüman bakõmõndan, bunu nasip etmesinden ötürü ulu yaratanõna ü-
kürde bulunma anlamõ da ta õr. Nitekim âfiîler ramazan orucunu fitrenin 
ikinci bir vücûb sebebi saymõ lardõr. Ancak fõtõr sadakasõnõn vâcip olmasõ 
için ramazan orucunu tutmu  olmak art de ildir. 

Vücûb artõ, sebebi meydana gelmi  olan hükümle yükümlü sayõlmak 
için aranan artlarõ ifade eder. Yukarõda belirtildi i üzere (ramazan bayramõ 

vaktinde) sa  olarak bulunma fõtõr sadakasõnõn vücûb sebebidir. Ancak sebe-
bin bulunmasõ, söz gelimi kendi ihtiyaçlarõnõ dahi kar õlayamayan fakir bir 
müslümanõn belirtilen vakte sa  olarak kavu masõ onun fõtõr sadakasõ yü-
kümlüsü oldu unu göstermez. Yükümlü sayõlmak için bazõ artlarõn bulun-
masõ gerekir ki, bunlar fõtõr sadakasõnõn vücûb artlarõdõr. 
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Fõtõr sadakasõ ile ilgili hadisler, genel olarak bütün müslüman fertler için 
fõtõr sadakasõ ödenmesi gere ini belirtmektedir. Bununla birlikte, bir kimse-
nin ister kendisi ister kendi dõ õndaki ki iler bakõmõndan fõtõr sadakasõ yü-
kümlüsü sayõlmasõ için bulunmasõ gereken artlar ve bu artlarõn kapsamõ 
ile ilgili olarak mezhepler arasõnda ictihad farklõlõklarõ vardõr. 

1. Müslüman Olmak. Fõtõr sadakasõnõn vâcip sayõlmasõ için yükümlünün 
müslüman olmasõ gerekti i hususunda slâm bilginleri fikir birli i içindedirler. 
Ancak, âfiî mezhebinde sahih kabul edilen bir görü e göre, gayri müslim bir 
kimsenin bakmakla yükümlü oldu u müslüman yakõnõnõn fitresini ödemesi 
gerekir. Öte yandan Hanefî bilginlere göre bir müslüman, gayri müslim olan 
kölesinin fitresini vermekle de yükümlüdür. 

2. Mal Varlõ õ. Hanefîler'e göre fõtõr sadakasõ yükümlüsü sayõlmak için 
ki inin varlõklõ olmasõ gerekir. Varlõklõ olma ölçüsü, zekâtta oldu u gibi nisab 
miktarõna, meselâ -bu iki mebla  kõymetçe e it oldu unda- 20 miskal altõn 
veya 200 dirhem gümü  kõymetine denk mala sahip olmaktõr. Yine zekâtta 
oldu u gibi temel ihtiyaçlar (havâic-i asliyye) bu miktarõn dõ õndadõr. Ancak 
zekâttan farklõ olarak, fõtõr sadakasõnõn vücûbu için sahip olunan malõn 
"artõcõ" özellikte olmasõ ve üzerinden bir yõl geçmi  bulunmasõ gerekmez. 

Bir ba ka anlatõmla, Hanefîler'e göre meskeni, ev e yasõ, elbiseleri, bi-
ne i, silâhõ ve ailesinin bir yõllõk geçim masraflarõ ile borçlarõ dõ õnda artõcõ 
nitelikte olsun olmasõn 20 miskal altõn de erinde malõ olan kimse -bu mala 
sahip olduktan sonra bir yõl geçmi  olma artõ da aranmaksõzõn- fõtõr 
sadakasõ ile yükümlüdür. 

Mâlikî, âfiî ve Hanbelî mezheplerine göre ise, fõtõr sadakasõnõn vücûbu 
için zenginlik ölçüsü olan nisaba mâlik olmak art olmayõp, zengin fakir her 
müslüman fitre ile yükümlüdür. Ancak bu bilginlere göre fõtõr sadakasõ yü-
kümlülü ü için ki inin, temel ihtiyaçlarõnõn yanõ sõra bayram günü ve gece-
sine yetecek kadar azõ a sahip olmasõ arttõr. Mâlikîler'e göre, ödeyebilme 
umudu varsa, ki i borç alarak fitre vecîbesini yerine getirmelidir. 

Fõtõr sadakasõ ile yükümlü olan kimse sahip oldu u malõ kaybetse veya bu 
mal nisabõn altõna dü se de fitre yükümlülü ü sona ermez. Fakat fitre borcu 
olan bir mükellef ölürse -Hanefîler'e göre- bu borç terekesinden ayrõlõp öden-
mez; ancak mirasçõlarõ kendiliklerinden öderlerse bu iyi olur. Fakihlerin ço-
unlu una göre ise terekeden fitre borcu ödenmelidir. 

Klasik kaynaklarda fõtõr sadakasõyla mükellefiyet için hürriyet artõndan 
söz edilir ve kölelerin fõtõr sadakasõyla mükellef olmadõklarõ belirtilir. Bunun 
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da sebebi, o dönemlerde bütün toplumlarda yaygõn olarak bulunan kölele-
rin, yine mevcut telakkiler sebebiyle mülkiyet hakkõnõn bulunmayõ õdõr. 
Bunun için de kölelerin fitrelerinin sahipleri tarafõndan verilmesi gerekti i 
belirtilmi tir. 

3. Ehliyet. Fakihlerin büyük ço unlu una göre, fõtõr sadakasõnõn malî 
yükümlülük yönü a õr bastõ õ için, yükümlünün âkõl ve bâli  olmasõ art 
de ildir. Konuya bu açõdan bakan üç mezhep imamõnõn yanõ sõra Hanefî 
imamlardan Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf'a göre, mal varlõ õna ili kin artõ ta õ-
yan küçü ün ve akõl hastasõnõn malõndan da fõtõr sadakasõ verilmesi gerekir. 

Fõtõr sadakasõnda ibadet yönünü üstün kabul eden mam Muhammed ve 
Züfer'e göre ise böyle ki ilerin malõndan fõtõr sadakasõ verilmesi gerekmez. 

4. Velâyet ve Bakmakla Yükümlülük. Ki inin kendi dõ õndaki kim-
selerin fõtõr sadakasõ ile yükümlü sayõlmasõ için, bunlarõn kendi velâyeti al-
tõnda olan ve bakmakla mükellef bulundu u kimselerden olmalarõ gerekir. 
Buna göre: 

Gerekli mal varlõ õna sahip bulunan bir müslüman, velâyeti altõnda bu-
lunan ve mal varlõ õ fõtõr sadakasõ ödemeye elveri li olmayan küçüklerin, 
akõl hastalarõnõn ve akõl zayõflarõnõn (ma‘tûh) fõtõr sadakasõnõ ödemekle yü-
kümlüdür. Dört mezhebe göre, mükellefin bulû  ça õna gelmemi  çocuklarõ 
ile akõl hastalõ õ veya zayõflõ õ sebebiyle velâyeti altõnda bulunan büyük 
çocuklarõ ve di er yakõnlarõ bu kapsamdadõr. 

Bunlarõn dõ õndaki kimselere gelince: 

Hanefîler'e göre, vefat eden o ulun çocuklarõ ve -müslüman olsun gayri 
müslim olsun- ticaret amacõyla alõnmõ  olmayõp hizmet amacõyla bulundu-
rulan köleler için fitre ödenmesi gerekir. Buna kar õlõk ki inin, bakõmõnõ üst-
lendi i ki iler de olsa, ana babasõ, büyük çocuklarõ, karõsõ, karde leri ve di-
er yakõnlarõ için fitre ödemesi gerekmez. Fakat vekâletleri olmadõ õ halde 

bunlar için ödeme yapsa geçerli olur. 

Hanefîler dõ õndaki bilginlere göre ise, kendisine fitre vâcip olan ki inin 
-gücü varsa- müslüman ve bakmakla yükümlü oldu u (ana baba gibi) akra-
basõ, karõsõ ve köleleri için de fitre vermesi gerekir. Ebû Hanîfe'ye göre, evli 
kadõnlar fitrelerini kendileri öderler. Mâlikî mezhebinde, babanõn kõz çocu u 
ile ilgili fitre yükümlülü ü kõzõn koca evine intikali zamanõna kadar devam 
eder. 
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5. Vakit. Hanefîler'e göre fõtõr sadakasõ ramazan bayramõnõn 1. günü 
fecrin do u u ile (tan yeri a arõnca) vâcip olur. Çünkü fitre bayrama izâfe 
edilmi , ona ait kõlõnmõ tõr. Böylece oruç tutmanõn haram oldu u bir günde, 
fitre ile fakir müslümanlarõn sevindirilerek bayrama i tirakleri amaçlanmõ tõr. 

âfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine göre ise fitre ramazanõn son günü 
güne in batmasõ ile vâcip olur. 

Bu durumda Hanefîler'e göre bayram gecesi müslüman olan ki inin, 
veya o gece do an çocu un fitresinin verilmesi gerekir. Fakihlerin ço unlu-
una göre ise bu ki iler fitre ile mükellef de illerdir. Hanefîler'e göre rama-

zan bayramõnõn ilk günü fecrin do umundan önce vefat eden veya fecirden 
sonra do an çocuk için fitre vâcip olmaz. Fakihlerin ço unlu una göre bu 
iki durumda da ki ilere fitre yükümlülü ü do ar. 

 

C) ÖDEME VAKT  

Yukarõda belirtildi i üzere, fõtõr sadakasõ ile yükümlü olma vakti (vücûb 

vakti) Hanefîler'e göre ramazan bayramõnõn 1. günü tan yerinin a armasõ, 
ço unlu a göre ise ramazanõn son günü güne in batmasõ anõdõr. Fõtõr sada-
kasõnõ yerine getirmenin geçerlili i (sõhhati) için hangi zaman dilimi içinde 
ödenmi  olmasõ gerekti i hususunda da farklõ ictihadlar vardõr. 

Önce belirtilmelidir ki, dört mezhepte de fõtõr sadakasõnõn ramazan bay-
ramõndan bir veya iki gün öncesi ile bayram namazõ vakti arasõnda kalan 
süre içinde geçerli olarak "edâ" edilebilece i görü leri hâkimdir. Bu süreden 
öncesi ve sonrasõ hakkõndaki görü ler özetle öyledir: 

Hanefî mezhebinde fetvaya esas olan görü e göre fõtõr sadakasõ, rama-
zan ayõnõn girmesinden itibaren ödenebilir. Ramazan ayõ girmeden bile ve-
rilebilece i görü ünde olanlar vardõr. Bayram gününden sonraya bõrakõlmasõ 
halinde de fitre yükümlülü ü devam eder ve ilk fõrsatta ödenmesi gerekir. 

âfiî mezhebine göre, fitre ramazan ayõnõn ba langõcõndan itibaren öde-
nebilir, daha önce ödenmez. Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine göre ise ancak 
ramazan bayramõndan bir veya iki gün önce verilebilir, daha önce verile-
mez. Di er taraftan bu üç mezhebe göre, fitrenin bayramõn 1. günü güne in 
batõ õna kadar eda edilmesi geçerlidir. Özürsüz olarak bu vakitten sonraya 
bõrakõlmasõ haramdõr ve geciktirmekten ötürü fitreyi yerine getirmekle yü-
kümlü olan ki i günahkâr olur. Fakat fitre borcu zimmetten dü medi i için, 
daha sonraki günlerde kazâ yoluyla yerine getirilmesi gerekir. 



506 LM HAL 

 

Özet olarak, bütün mezheplere göre, fitrenin Hz. Peygamber'in uygula-
masõna binaen bayram namazõna gitmeden önce verilmesi müstehaptõr. 
Bununla birlikte bilginler, yine Hz. Peygamber'in hadislerinde ifade edilen 
yoksullarõn ihtiyaçlarõnõn giderilmesi amacõna uygun olarak fitrenin bay-
ramdan bir-iki gün önce ödenmesini te vik etmi lerdir. Fitrenin bayramõn 
birinci gününden sonraya bõrakõlmasõ ise câiz de ildir; ancak zamanõnda 
ödenmemi  olmasõndan dolayõ fitre yükümlülü ü sona ermez. 

 

D) FITIR SADAKASININ ÖDENMES  

a) Miktarõ 

Fõtõr sadakasõ ile ilgili hadislerde Hz. Peygamber zamanõnda bu malî mü-
kellefiyetin hurma, arpa, kuru üzüm gibi o dönemin yaygõn gõda maddele-
rinden 1 sâ‘ (ölçek) olarak ödendi i belirtilmekle beraber, yine bu devirde 
bu daydan da 1/2 sâ‘ olmak üzere fitre verildi ini gösteren hadisler vardõr. 

Abdullah b. Sa‘lebe'den rivayet edilen bir hadiste Hz. Peygamber'in bu -
daydan 1/2 sâ‘ fõtõr sadakasõ vermeyi emretti i ifade olunmu tur (bk. Ebû 

Dâvûd, “Zekât”, 20). 

Ayrõca Abdullah b. Abbas, Basra Camii minberinde ramazanõn son günü 
okudu u bir hutbede Basralõlar'a Hz. Peygamber'in fõtõr sadakasõ uygulama-
sõnõ ö retirken, Rasûlullah'õn hurmadan 1 sâ‘, bu daydan 1/2 sâ‘ takdir 
etmi  oldu unu bildirmi tir (bk. Ebû Dâvûd, “Zekât”, 20). 

Bu daydan verilecek fitre miktarõnõn, fitre verilecek maddelere ve mik-
tarlarõna ili kin hadislerde belirtilmesinin yanõ sõra, bu miktarõn Muâviye 
zamanõnda tesbit edilmi  oldu unu bildiren rivayetler de vardõr. Bu hususta 
Ebû Saîd el-Hudrî'den gelen bir rivayet öyledir: 

"Biz fõtõr sadakasõnõ Hz. Peygamber zamanõnda taamdan 1 sâ‘, hurma-
dan 1 sâ‘, arpadan 1 sâ‘ ve kuru üzümden 1 sâ‘ olarak verirdik. Muâviye 
zamanõna kadar bu böyle devam etti. Muâviye halifeli i zamanõnda hacca 
geldi, minbere çõkarak bir konu ma yaptõ ve öyle dedi: ‘Ben iki müd (1/2 

sâ‘) am bu dayõnõn, 1 sâ‘ hurmaya e it oldu unu görüyorum’. Bundan 
sonra insanlar onun görü ünü kabul ederek, bu daydan fõtõr sadakasõnõ 1/2 
sâ‘ olarak vermeye ba ladõlar" (bk. Buhârî, “Zekât”, 76). 

Bu hadis ve haberleri de erlendiren fakihler fõtõr sadakasõnõn cins ve 
miktarlarõnõ a a õdaki ekilde tesbit etmi lerdir: 
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Hanefîler'e göre fõtõr sadakasõ bu day, arpa, hurma ve kuru üzüm olmak 
üzere dört nevi gõda maddesinden verilir. Bunlar içinde bu daydan (buna 

bu day unu ve kavut da dahildir) 1/2 sâ‘, di erlerinden 1 sâ‘ fitre verilir. 

âfiîler'e göre fitre her çe it hububattan, hurma ve kuru üzümden 1 sâ‘ 
olarak verilir. Ancak fitre ülkede veya mükellefin bulundu u bölgede en çok 
tüketilen gõda maddelerinden biri olarak ödenmelidir. 

Mâlikîler'e göre fitre bu day, arpa, darõ, hurma, kuru üzüm, ke  gibi 
gõda maddelerinden olmak artõyla, bunlarõn ülkede en çok tüketileninden 1 
sâ‘ olarak verilir. 

Hanbelîler'e göre ise fitre, naslarda zikredilen bu day, arpa, hurma, kuru 
üzüm ve ke ten 1 sâ‘ olarak verilir. Bu maddeler bulunmaz ise di er hubu-
bat ve meyve türlerinden verilebilir. 

Görüldü ü gibi fitre fakihlerin ço unlu una göre, bu day dahil yukarõda 
sayõlan bütün gõda maddelerinden 1 sâ‘ olarak verilmektedir. Hanefîler'e göre 
di erlerinde aynõ olsa da bu daydan 1/2 sâ‘ verilmektedir. 

Sâ‘, bir hacim ölçüsü birimi olup 2.75 litredir. 

Klasik fõkõh kaynaklarõndaki bilgi ve ölçüler böyledir. Ancak, Hz. Pey-
gamber dönemindeki uygulamalar dikkatlice izlendi inde ve fõtõr sadakasõ-
nõn mahiyeti ve gayesi de göz önünde bulunduruldu unda, günümüzde 
fitrenin bu gõda maddelerinden biriyle ve bu ölçülere göre ödenmesinin ye-
terli, hatta do ru olmayaca õ söylenebilir. Çünkü rivayetler, o dönemde bu 
gõda maddelerinin toplumun temel tüketim maddeleri oldu unu ve miktarlar 
arasõnda da denkli in bulundu unu göstermektedir. Öte yandan fitre ile, bir 
fakirin içinde ya adõ õ toplumun hayat standardõna göre bir günlük yiyece-
inin kar õlanmasõ ve onun da müslüman toplumun üyesi olmanõn hazzõna 

ve bayram sevincine i tirak ettirilmesi hedeflenmi  olmalõdõr. Bu ve benzeri 
mülâhazalardan hareketle günümüz slâm bilginleri, fõtõr sadakasõnõn tesbiti 
konusunda iki ölçüden birinin esas alõnmasõ gerekti i görü ündedir: 

1. Hadislerde geçen gõda maddelerinin 1'er sâ‘õnõn para cinsinden orta-
lamasõnõn alõnmasõ. Bu uygulama ile, ramazan ayõnda kuru üzüm, hurma, 
bu day ve arpa gibi maddelerin çe itli kalitelerine göre belirlenmi  birbirin-
den çok farklõ birçok rakamõn ortaya çõkmasõ ve müslümanlarõn bu durum 
kar õsõnda tereddüde dü mesi önlenmi  olacaktõr. 

2. Fitre miktarõ olarak, bir ahsõn bir günlük normal yiyece ini sa laya-
cak miktarõn ölçü alõnmasõ. Bu miktarõn hadislerde zikredilen gõda maddele-
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rinden en ucuzunun bedelinden daha dü ük olmamasõ da gerekir. Bu usul 
benimsendi inde fitre verilecek fakirin hayat artlarõna göre bir günlük gõda 
ihtiyacõ de il fitre veren kimsenin kendi günlük gõda tüketim ortalamasõnõn 
ölçü alõnmasõ, fitrenin mâna ve gayesine daha uygundur. Kur'an'da yemin 
kefâretiyle ilgili olarak "Ailenize yedirdi iniz yeme in orta hallisinden on 

fakire yedirmek" (el-Mâide 5/89) ifadesi böyle bir ölçünün alõnmasõnõ haklõ 
ve gerekli kõlmaktadõr. mam âfiî'nin ictihadõ da, herkesin ortalama olarak 
tüketti i yiyecek maddelerinden fitre vermesi gerekti i eklindedir ( âfiî, el-

Ümm, II, 59). 

b) Ödeme ekli 

Fitre bir ibadet oldu undan, bu vecîbenin geçerli olarak yerine getirilmi  
olmasõ için niyet arttõr. Fitre ayrõlõrken niyet edilebilece i gibi, onu verirken 
de niyet edilebilir. Niyet, bu ödemeyi Allah rõzâsõ için fitre olarak yaptõ õnõ 
gönülden geçirmek veya dil ile söylemekten ibarettir. Bunu fakire verirken 
"bu fitredir" demeye gerek yoktur. 

Fakihlerin ço unlu una göre fitre kõymet (para) olarak ödenemez. Hangi 
gõda maddesinden ödenecekse, -ki bu, o bölgenin en çok tüketilen maddesi 
olacaktõr- o maddeden verilmelidir. Hanefîler'e göre fitre para olarak da ve-
rilebilir. Hatta bu usul, fakire acil ihtiyacõnõ giderme imkânõ verece inden 
daha uygun bulunmu tur. 

Tekrar ifade edelim ki, hadislerde fitre ölçüsü olarak tesbit edilen ve ileri 
dönemlerde de ölçü alõnmaya devam edilen bu miktarlar asgari sõnõrlardõr. 
Bu gõda maddeleri ve miktarlar, slâm'õn ilk tebli  edildi i çevrenin maddî 
artlarõ ve beslenme imkânlarõna göre belirlenmi tir. Bu konudaki Hz. Pey-

gamber'in emir ve tavsiyeleri, fakirlerin böyle günde el avuç açmaktan kur-
tarõlmasõ, onlarõn da doyurulup bayram sevincine i tirak ettirilmesi yönün-
dedir. Fitre ödenirken bu gaye ve ölçülerin göz önünde bulundurulmasõ, bu 
dinî mükellefiyetin hikmetlerine daha uygun dü mektedir. O halde ki i eko-
nomik durumuna ve içinde ya adõ õ ortama göre fakirin en az bir günlük 
yiyecek-içecek ihtiyacõnõ kar õlayacak bir parayõ fitre olarak tesbit edip ver-
melidir. öyle ki, ailenin bir aylõk mutfak masrafõ otuz güne, sonra aile fert-
lerinin sayõsõna bölünür. Çõkan rakam ki inin kendi ekonomik seviyesine 
göre ortalama bir günlük gõda masrafõnõ gösterir. 

Fitre ödemesinin "temlik" sûretinde yapõlmasõ gerekir. Meselâ fitre mü-
kellefinin, bir fakirden alaca õna mahsup ederek ona fitre ödemesi geçerli 
olmaz. 
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c) Fitre Verilebilecek Kimseler 

Fõtõr sadakasõnõn sarf yerleri ile zekâtõn sarf yerlerinin aynõ oldu u husu-
sunda fakihler görü  birli i içindedirler. Buna göre, zekât verilemeyen kimse-
lere fitre de verilemez. u kadar var ki, gayri müslimlere zekât verilemeyece i 
noktasõnda bilginler ittifak etmi  olmakla birlikte, Ebû Hanîfe'ye göre slâm 
ülkesi vatanda õ olan Ehl-i kitaba (zimmî) fitre verilebilir. Ebû Yûsuf'a ve fa-
kihlerin ço unlu una göre ise zimmîye fitre verilemez. Hanefî mezhebinde 
Ebû Yûsuf'un görü ü fetvada esas alõnmõ tõr. 

Kendilerine fitre verilemeyecek ki iler unlardõr: Dinen zengin sayõlanlar, 
fitre yükümlüsünün zevcesi, usulü (ana-babasõ, dede ve nineleri), fürûu (ço-

cuklarõ ve torunlarõ), bakmakla yükümlü oldu u yakõnlarõ. Zenginlik hak-
kõnda de i ik ölçüler belirtilmi tir; Hanefîler'e göre, artõcõ nitelikte olsun ol-
masõn nisab miktarõ malõ olan ki iye fitre verilemez. 

Fitre verilirken, mükellefin bulundu u yerdeki fakirlere, uzakta otursalar 
da fakir akrabalara, iyi ahlâk sahibi ve geliri giderini kar õlayamayanlara 
öncelik verilmelidir. 

Bir kimse fitresini bir fakire verebilece i gibi, birkaç fakire de da õtabilir. 
Ayrõca birçok ki i de fitrelerini bir fakire verebilirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


