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ÖZET 

Zekâtın Ekonomik Hayata Ve Devlet Bütçesine Etkisi 

 

MOHAMMED YOUNES HUSSEİN 

Yüksek Lisans Tezi, İşletme ABD 

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKCAN 

Ocak,2016 

 

Devlet bütçesi açısından önemli bir gelir kaynağı sayılan ve İslam dininin temel 

emirlerinden biri olan zekât bu çalışmada incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın ilk 

bölümünde araştırmanın amacından ve yönteminden bahsedilerek Irak Devleti kapsamında 

vergi sistemi incelenmiştir.  

Verginin ne şartlar altında uygulandığı, geçmişten günümüze kadar olan 

dönemlerde uygulanan farklı vergi tahsil yöntemleri ile günümüzde uygulanan yöntemler 

incelenmiştir. İkinci bölümde devletin genel bütçesi açısından vergi konusu incelenmiş 

neden vergi alındığına vurgu yapılmıştır. Üçüncü bölümde ise Kuran-ı Kerim ve hadisler 

ışığında zekât konusu işlenmiştir.  

Bu çalışmanın hedefi, zekât kanunu ve vergi hukukunun birleştirilmesiyle devlet 

genel bütçesinin zekât ile finanse edilebileceğini ve bir kaynak olarak kullanılabileceğini 

ve bunun genel bütçe üzerindeki pozitif etkisini göstermektir. devlet bütçesine yapılacak 

katkının olumlu yönlerini araştırmaktır. 

Anahtar kelimeler: Zekât, Vergi, Vergi Sistemi, Zekâtın Şartları 
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ABSTRACT 

IMPACT OF ZAKAT ON ECONOMIC LIFE AND STATE BUDGET 

 

MOHAMMED YOUNES HUSSEİN 

Master Thesis, Department of Business Administration 

Supervisor: Assist. Assoc. Dr. Ahmet AKCAN 

Ocak,2016 

 

Considered a major source of revenue for the state budget and one of the main 

orders of Islam zakat have been examined in this study. mentioning the purpose of the 

research in the first part of the study methods and the Government of Iraq under the tax 

system were investigated. 

Tax applied under what conditions applied in the past to the present time with 

different tax collection methods currently applied methods have been examined. In the 

second part examined the tax issue in terms of the general budget of the state why it was 

emphasized that received tax. The third chapter in the Quran and Hadith in the light of 

charity, is covered. 

The aim of this study could be funded by a combination of charity law and tax law 

with the alms of the overall budget and can be used as a resource and to demonstrate the 

positive impact on the overall budget of this. The contribution to the state budget is to 

investigate the positive direction. 

Keywords: Zakat, Tax, Tax System, the Terms of Zakat 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1.1. GİRİŞ 

İnsanları dünya ve ahiret saadetine erdirme gayesini güden İslam dini bu gayesine 

ulaşmak için kendine intisap etmiş müminleri çeşitli yükümlülüklerle sorumlu tutmuştur. 

Bunlardan birisi de zekâttır. Zekât, kul ile Allah arasındaki bağı güçlendirmekle kalmaz 

aynı zamanda sosyal ve ekonomik fonksiyonları ile de ön plana çıkar. Zekât, zengin ile 

fakir arasındaki bağı kuran ve güçlendiren bir köprü gibidir. Bireysel, toplumsal, ekonomik 

ve hukuki fonksiyonları ile din, hukuk, sosyoloji ve ekonomi gibi birçok disipline konu 

olmuştur. İslam hukukunda devletin önemli kaynakları arasında yer alan zekât, zengin ile 

fakir arasındaki mali dengeyi sağlar. Zekât, İslam’ın beş temel şartından birisi olup mali 

(parasal) bir ibadettir.  

Vergi devlet bütçeleri için önemli bir gelir kaynağıdır. Ancak günümüzde vergi 

dışında başka gelir kaynaklarına da yönelmemiz gerekmektedir. İslami kurallara göre 

tanımlanmış bir gelir kaynağı olarak zekât bulunmaktadır.  

Zekât emrinin pek çok yararından biri, yastık altı diye tabir edilen paranın piyasaya 

sürülmesini sağlayıp nakit akışını canlandırmaktır. Başka bir deyişle zenginler tarafından 

yapılan birikimin piyasaya tekrar sürülmesini sağlayıp devletin bütçesine katkı 

sağlamaktır. 

Devletin genel bütçesi ile zekât gelirlerini ilişkilendirmek mümkündür. Devletin 

genel bütçesinde bulunan bazı meşru ve yasal harcamalarda zekâtı kullanarak genel 

harcamaları azaltabiliriz. Başka bir deyişle belirli bir hedefe zekât paralarının meşru hukuk 

içerisinde harcanmasıyla devlet bütçesine katkı sağlanabilir.  

Devlet zekât paralarını hangi kalemlere ve nasıl harcayacağını İslam hukukuna göre 

belirleme hakkına sahiptir. Zekât, zengin olanlardan fakirlere doğrudan verilmesi 

gerekmez. Zekât paraları hükümet tarafından çeşitli kurumlar oluşturarak maliye 

bakanlığına bağlı zekât evleri açılabilir, zekât paraları İslam hukukuna bağlı kalınarak 

devlette finanse edilebilir.  
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Eğer devlet yeterince zengin ise zekât paralarını vatandaşların hayat şartlarını 

yükseltmek için kullanabilir. Böylelikle mal ve hizmetlere olan tüketici talebi artar, 

yatırımlar teşvik edilir ve çalışma kalitesi arttırılır. Bunların sonucunda gıda, eğitim, sağlık 

ve sanayi gibi birçok alanda devlet gelişmişlik seviyesini yükseltebilir. Böylece devlet 

dünyadaki diğer ülkeler arasında yerini de büyük bir iktidar olarak sağlamlaştırabilir. 

Örneğin;  

- Devlet genel bütçesinden yapılan harcamalar yerine toplanan zekâtlar harcanabilir. 

- Devletin genel bütçesi belirli bir harcama kalemine yetmiyorsa, zekâttan katkı 

yapılabilir. 

- Devletin genel bütçesinden yapılan ödemeler zekât bütçesine devredilerek buradan 

gerçekleştirilebilir. Araştırmacı yukarıdaki hedeflerine aşağıdaki maddeleri 

uygulayarak ulaşır; 

 Genel bütçe harcamalarını azaltarak. 

 Genel bütçeye zekâttan aktarılarak. 

 Devletin bütçe kaynaklarını arttırarak. 

Devletin aşağıda sıralan kamu hizmetleri için yaptığı harcamalar genel bütçeye 

ciddi bir yük getirmektedir. Bunlar;   

1. Sağlık Bakanlığı Hizmetleri 

2. Adalet Bakanlığı Hizmetleri 

3. İmar İskân Bakanlığı Hizmetleri 

4. Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetleri 

5. Milli Savunma Bakanlığı Hizmetleri 

6. Turizm ve Kültür Bakanlığı Hizmetleri 

7. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Hizmetleri 

8. Enerji Ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Hizmetleri 

9. Sosyal Hizmetler ve Yardımlaşma Dairesi Hizmetleri 
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1.2. VERGİ SİSTEMİ 

Devletin gelir kaynaklarından en önemlisi vergidir. Vergi, devlet hazinesini 

destekleyerek gelirlerin yükselmesini sağlamaktadır. Bununla birlikte devletin ekonomik 

durumunu sosyal hizmetlerin gelişmesini siyasi ve mali durumunu güçlendirmeyi amaç 

edinmiştir.  

Vergi mali bir araçtır, bireylerden alınıp kamu hizmetleri için devlet hazinesine 

aktarılmaktadır. Bireylerin gelirlerinden belirli oranlarda alınan bir pay olan vergi devletin 

gelirlerini arttırmak amacıyla devlet bütçesine devir edilir ve genel kamu hizmetlerini 

karşılamak amaçlı kullanılır. Vergi sistemi devletin siyasi sosyal ve ekonomik durumunu 

etkiler. (Dırar al kazaz, 2012) 

Vergi, ekonomiyi canlandırmak için önemli rol oynamaktadır. Bu yüzden devlete 

düşen vergi sistemini kural ve gerekçelerini oturtmaktır. Bireylerin belirli kurallar ve 

oranlar doğrultusunda ödemelerini sağlamaktadır. Sosyal ekonomik ve siyasi durumuna 

bağlı olarak verginin düzeni kurulmaktadır. Vergi ödemeleri gönüllü olarak güvenin 

sağlanması ve devletin gücünün devamı için yapılmalıdır. Böylece vergi amacına ulaşmış 

olur. Vergi sistemi vatandaşların durumu göz önünde bulundurularak güncellenmesi 

gerekmektedir. (Fatma, 2009) 

1.2.1. Vergi Kavramı 

Arapça sözlüğünde verginin anlamı: Gayrimenkul geliri, servet geliri ve ücretli 

olarak çalışanların gelirlerinden zorunlu olarak devlet hizmetleri için yapılan ödemelerdir.   

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ 

Vergi, bir takım kurallar ve gerekçeler sonucunda farklı zamanlarda yapılan 

zorunlu tahsilatlardır. Vergi, bireyler tarafından zorunlu bir şekilde devlete belli bir süreç 

içerisinde belli bir miktarda yaptıkları ödemelerdir. Ve devletin farklı kurumları tarafından 

farklı yöntemlerle tahsil edilmektedir. (Dırar al kazaz, 2012)  

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
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Vergi; devletin genel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sürekli alınan bir miktar 

nakittir. Bu ihtiyaçlar ekonomik, sosyal veya siyasi nedenlerden oluşmaktadır. Ödemeler 

kurallar ve gerekçelere göre belirlenir ve direkt bir karşılığı olmadan gerçekleşir 

(Abduljawad, 1967) 

Başka bir yazar tarafından vergi; devletin genel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 

insanların kazançlarına göre belirlediği oranları karşılıksız olarak tahsil etmesidir, şeklinde 

yorumlanmıştır.  (Fatma 2009, 69)  

Tahsil edilen vergi gelirleri sürekli gelişim göstermektedir. Başka sosyal ve siyasi 

hedeflere katkıda bulunmaktadır. Başkalarının görüşüne göre vergi devletin bireylerinden 

belli genel hizmetler karşılığında aldığı bir miktar ücrettir.  

Başka bir tanıma göre vergi: Mali bir hizmettir veya nakit bir ödenektir. Devlet 

tarafından belirlenen bireyler tarafından ödenen mecburi karşılığı olmayan bir hizmettir. 

Devlet tarafından devletin genel ihtiyaçlarını karşılamak, hedeflerini gerçekleştirmek 

amacıyla bireyler tarafından zorunlu olarak ödenen ve karşılığı olmayan bir tahsilattır. 

(Asma, 2010) Verginin amacı devletin genel ihtiyaçlarını karşılamak devletin hedeflerini 

gerçekleştirmektir. Vergilerin miktarları ve oranlarını devlet kurumları tarafından 

belirlenmektedir. (Tuat forumlar) http://forum.tawwat.com/showthread.php?t=9420]. 

 

1.2.2. Verginin Varlık Nedeni 

Devletin en önemli gelir kaynaklarından olan vergi, sosyal ve ekonomik hayatın 

olmazsa olmazıdır. Devletin yaptığı projeleri veya genel sermayesini oluşturan bir devlet 

kültürünün oluşmasına katkı sunan bir kaynaktır. Vergi aynı zamanda devletin ekonomik 

durumunu, yaşam tarzını ve genel sermayesini belirleyen en önemli bir unsurdur. Vergi 

aynı zamanda sosyal hizmetlerin gelişmesinde, genel sermayenin eşit bir şekilde 

dağıtılmasında da etkilidir. Vergi, milletin farklı tabakalarına hitap eden ve yardım eden bir 

araçtır. Bununla birlikte gelişimsel projelerde ve hizmetlere de katkısı vardır. Dünya 

genelinde vergi uygulaması tüm devletlerde vardır. Ancak vergi yöntemi ve tahsil 

yöntemleri devletler arasında farklılıklar gösterir. (Asma, 2010) 

http://forum.tawwat.com/showthread.php?t=9420
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Verginin tarih boyunca farklı dönemlerde geçirdiği süreçte, gerek uygulama 

konusunda olsun gerekse uygulamanın oturtulması konusunda olsun yıllar içerisinde 

gelişme göstermiştir. Toplumun faydalanması açısından zorunlu olması gelişimin 

sağlanmasına da katkı sağlamıştır. Karşılığında belli hizmetler alarak devletin desteklediği 

yatırımcının katkısı olması ile birlikte devletin yükünü paylaşarak belli bir bütçeye göre 

sunduğu eşitliği sağlamaktadır. (Fatma 2009, 68) 

Eski toplumlarda bazı hizmetlerin tek bir birey tarafından karşılanamayacağı, aynı 

zamanda genel bir hizmet olduğunu anlayarak kabile arasında toplantı yaparak hayati 

düzene sokmak amaçlı isleri aralarında paylaşarak yapmışlardı. Kabilelerin gelişmesi ile 

birlikte devlet kavramı ortaya çıkmıştır, devlet toplumun sosyal durumunu düzene sokmak 

görevini ele alarak belli kuralların düzenlemesi gerekmektedir ki bunlardan birisi bireylerin 

bir miktar vergi ödemesidir. İslam dininde verginin ilk tanımını halife Ömer Bin Hattab 

yapmıştı. O zamandaki gelir kaynakları; zekât, cizye, harç, fitre olmak üzere dörttü. 

(Asma, 2010) http://www.aliklil.com/vb/showthread.php?t=31107 

1.2.3. Verginin Varsayımları  

1) Vergi Zorunludur: Vatandaş vergi ödememe serbestisine tabii değildir. 

Bireyler, devletin uyguladığı yasalar gerekçesiyle uygulamaya katılmak ve vergi ödemek 

zorundadır. Bu uygulama devletin istediği zamanda istediği vergiyi alması anlamına 

gelmektedir. Devletin vergi uygulaması ve düzenlemeleri belirli hükümlere dayanmak 

zorundadır. (Hişam Mohammad, 1988) 

Vatandaşın vergi vermemek gibi bir seçeneği bulunmamaktadır. Devlet hazinesi 

için belirlenen kalemde vergiyi ödemekle yükümlüdür. Vergiyi karşılayıp karşılamamak 

devletin sorunu değildir. Her ne nedenle olursa olsun vergi ödemesini yapmayan vatandaş 

yasal olarak suç işlemiş sayılmaktadır. (Fatma 2009, 70) 

Devletin mali kurumları verginin ödeme şeklini, miktar ve zamanını 

belirlemektedir. Böylelikle bu kararların tek taraftan belirlenmesi devletin mali 

gelirlerinden kredilerini ayrı tutmaktadır. (Haşim al Jafary, 1968) 

http://www.aliklil.com/vb/showthread.php?t=31107
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2.Vergi Karşılıksızdır: Vatandaş vergi ödemesi yaparken karşılığı olmadığını 

bilmelidir. Bu uygulama şeklinde vatandaş vergi ödemesini yaptıktan sonra geri alma 

hakkına sahip değildir. (Haşim al Jafary, 1968) 

Başka bir deyişle vatandaşın ödediği vergiyi geri alması mümkün değildir. 

Vatandaşın sorgulama ve iade talep etme hakkı da bulunmamaktadır. Vergi amacına 

ulaşmasa bile geri ödenmesi mümkün değildir. Vergi sistemi kredi ile bu noktada 

ayrılmaktadır. (Fatma 2009, 71) 

Bu prensiple sosyal devletin bir parçası olan vatandaşın genel hizmetlere destek 

çıkması ve bu görevi birlikte paylaşması esastır. Ancak bu durum bireyin devlet tarafından 

yapılan hizmetlerden faydalanmaması anlamına gelmemektedir. Bu uygulamalardan 

bireyin faydalanma nedeni devletin vatandaşı olmasıdır vergi vermesi değildir. Vatandaşın 

genel hizmetlerden faydalanması haktır. (Tahir Al Jinani, 1990) 

Vatandaş verdiği vergiyi belirli bir grubun ferdi olduğu için ödemektedir ki aynı 

anda bu grubun bir ferdi olduğu için devletin sunduğu genel hizmetlerden faydalanmalıdır. 

Herkesin gelirinde bir miktar vergi olduğu gibi ferdin bu vergiden yararlanması şarttır. Bu 

sistemle belirli bir yönetim düzeninin varlığının ve eşit hak paylaşımının farkına 

varılmaktadır. (Abdel Aal, 1972) 

Bu sistemin varlığını sürdürebilmesi için ferdin sisteme katkı sağlaması mantıklıdır. 

Vatandaş verdiği vergi kadar faydalanamasa devlet bu sistemi kurmak ve devam ettirmekle 

mükelleftir. Ayrıca vatandaş vergi ödemesinde şahsi bir kazanç düşünmemelidir. Devlet 

vergi ödemesinden elde ettiği kazancı her gruba eşit olarak yansıtacaktır ki kendisi de 

gurubun bir üyesidir. Vergi resmi işlemler için verilen ücretlerden ayrı tutulmamalıdır, 

çünkü ödenen vergi karşılığı hizmet alınmaktadır. (Fatma 2009, 70-71) 

3. Vergi Kamu Hizmetleri Amaçlıdır: Vergi ödenmelerinin esas ve tek amacı 

kamu hizmetlerinin karşılanmasıdır. Ancak bu durum ekonomistleri genel hizmetler 

konusunda ihtilafa düşürmektedir. (Asma, 2010)  

            http://www.aliklil.com/vb/showthread.php?t=31107 

http://www.aliklil.com/vb/showthread.php?t=31107
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Vergiden gelen toplam gelir genel kamu hizmetlerine devletin belirlediği bütçeye 

göre harcanmaktadır. Aynı zamanda devletin ekonomik başarısını yükseltmesine katkı 

sağlamaktadır. Verginin amaçlarından biri de ekonomik ve sosyal dengeyi kurmaktır. 

Vergi sistemi aynı zamanda devletin güvenliği açısından da katkı sağlamaktadır. (Fatma 

2009, 71) 

Araştırmacının bu konuda ki fikri ise, toplumun genel hizmetlerini karşılamasında 

verginin önemli rol aldığıdır. Aynı zamanda vergi sisteminin ekonomik ve sosyal hayatı 

canlı tuttuğu gerçeğini savunmasıdır.  

1.3. VERGİ KAVRAMINI AÇIKLAYAN TEORİLER  

Geçmişten günümüze sosyo-ekonomik hayatın bir parçası olan vergi sistemi ile 

ilgili iki önemli teori bulunmaktadır. Bu teorileri pazarlık teorisi ve dayanışma teorisi 

olarak iki başlık altında inceleyeceğiz.  

1.3.1. Pazarlık (Anlaşma) Teorisi  

Bu teori 18. yüzyıl da ortaya çıktı. Bu teorinin sahipleri (Luke, Hobz, Wesay) 

devletin oluşma sebebinin bireylerin kabileden farklı bir düzeni sağlamak olduğunu 

savunmaktadırlar. Böylece kendilerini ve işlerini daha kolay bir şekilde güvende 

tutmaktadırlar. Bunun için bireylerin kendi mallarının bir kısmını yeni kurulan devlete 

bağış etmeleri gerekmektedir. Bu şekilde bireyler kendi güvenlerini ve işlerini sağlama 

almaktadırlar. Vergi bireylerin devlet tarafından korunmasını sağlayan bir araca 

dönüşmektedir. (Fatma 2009, 69) 

1.3.2. Dayanışma Teorisi  

Bu teori verginin günümüzde kullanılan şeklidir. Bireyler tarafından devlete verilen 

vergi karşılığı olmayan genel kamu hizmetlerine yardım amacıyla ödenmesidir. Böylece 

bireyler arasında devletin yükünü paylaşmak ile sonuçlanan dayanışma teorisi ortaya 

çıkmaktadır. Bu teoride esas amaç her iki tarafın fayda sağlaması ve birlikte güçlenmesidir. 

Bu sebepten devletin ekonomik düzeyini yüksek tutması için belirli bir bütçeye ihtiyaç 

vardır. Böylece bireylere düşen vergi payının ödenmesi ile bu sorun çözülmektedir. 
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Günümüzde verginin zorunlu hale gelmesinin sebeplerinden birisi de bu teoridir. (Fatma 

2009, 69) 

1.4. VERGİ ZORUNLUĞUNU AÇIKLAYAN TEORİLER  

Verginin esas kanunu devletin vergi almasındaki vergi zorunluluğu hakkını ortaya 

koymaktadır. Aynı zamanda bireylerin vergi ödemelerini bununla birlikte kanunun 

doğasını korumaktadır. Ekonomistlerin bu konu da iki taraflı görüş bildirdiğini görüyoruz. 

Birincisi verginin mali bir sözleşme olduğu görüşüdür. İkincisi hükümdarlık sistemine 

bağlı aynı zamanda sosyal dayanışmaya bağlı bir fikir olması görüşüdür. (Yusra 

Mohammad Abu Ali) 

9. yüzyılda vergi sistemine ilişkin teorilerin çoğaldığını görmekteyiz. Bazıları 

verginin devlet ile vatandaşın arasında bir sözleşme gibi olduğunu savunurken, bazıları ise 

verginin vatan borcu olarak yorumlanması (aynı dayanışma teorisinde olduğu gibi) 

görüşünü savunmaktadırlar. Bu görüşleri detaylı olarak iki başlıkta inceleyebiliriz.    

(Yusra Mohammad Abu Ali) 

1.4.1. Verginin Sözleşme Teorisi 

Bu teori ile ilgili görüşler aşağıdaki gibi açıklanabilmektedir. 

a) Zımni sözleşme: Tehirse’in teorisine göre vergi devlet ile vatandaş arasında 

gizli bir sözleşmedir. Vatandaş vergisini ödediğinde karışlığını alarak devlete özel 

hizmetler karşılığı bir ücret ödemiş gibi olur. Burada verginin devlet ile vatandaş arasında 

kuralları olan bir sözleşme olduğunu görmekteyiz.  (Bedarih Yehya, 2012, 12) 

b) Satış sözleşmesi: Adam Smith ve onun gibi düşünenler verginin satış sözleşmesi 

olduğunu düşünmektedir. Belirli hizmetler karışlığında vatandaş kendi hisselerinden 

devlete bir miktar ayırarak hizmetleri satın almak gibi bir durum olduğunu açıklamaktadır. 

c) Kira sözleşmesi: Adam Smith verginin kira sözleşmesi gibi olduğunu devlet 

tarafından beli hizmetlerin karşılanması sonucu vatandaşların ona karşılık bir miktar ücret 

ödemesidir. 
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d) Teminat sözleşmesi: Emil de Girad gibiler verginin teminat sözleşmesi 

olduğunu düşünmektedir. Vatandaşın bir miktar ücret ödemesiyle bazı hizmetlerin devlet 

tarafından karşılanmasıdır.  

e) Karşılıklı sözleşme: Bazıları verginin karşılıklı bir sözleşme olduğunu 

düşünmektedir. Sözleşme mal sahibi ile devlet arasında bir anlaşma olduğunu 

göstermektedir.  

f) Ortaklık sözleşmesi: Tehirse’in bir başka bakış açısı da verginin bir şirket 

ortaklığı gibi devlet ve vatandaş arasında gerçekleşmekte olduğudur. Devlet şirket olarak 

verdiği hizmetler karşılığında belirli bir ücret almaktadır. (Bedarih Yehya, 2012, 12) 

1.4.2. Sosyal Hizmetler Anlaşma Teorisi  

Bu teori ile ilgili görüşler aşağıdaki gibidir. 

a) Kişisel anlaşma: Bu teorinin sahipleri verginin vatandaş ile devlet arasında bir 

anlaşma olduğunu savunmaktadır. Böylece tarih boyunca verginin gelişiminden 

faydalanarak yola çıkarlar. Tarih boyunca vergi kabile veya aşiret ile devletin arasında bir 

anlaşma olduğu ve kabile bireyleri tarafından belirli bir ücret hâkime ödemektelerdi. 

Böylece bu anlaşmanın amacına vardığını görmekteyiz. 

b) Mali Hibeler: Hibeler bireylerin devlete verdiği mali bir ödenek olarak 

adlandırılmaktadır. Devlette bu hibe karşılığında vatandaşlara sosyal ve ekonomik açıdan 

hizmet sunmaktadır. Ancak bu uygulama daha sonra yardım olarak ifade edilmiştir. 

c) Zorunlu Anlaşma: Zaman içerisinde sistemlerdeki değişikliklerle vergi devletin 

zorunlu kıldığı bir ödeme haline gelmiştir. Vatandaşın sosyal hizmetlere katkısının bir 

görev olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Böylece bireyler arasında bu hizmetlerin eşit 

olarak paylaşılacağı savunulmaktadır. (Eyhab Hodor-Ahmed Mansor, 2004) 

Araştırmacılar sosyal anlaşma teorisini en uyumlu teori olarak kabul etmektedir ki 

bu teori esas olarak ahlaki ve kanuni bir değer kazanmaktadır. Vergi projesinin temeli 

devlet ile vatandaş arasında sosyal hizmetleri canlı tutarak bu ilişkiyi sürdürmektir. 
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1.5. VERGİNİN HEDEFLERİ 

Verginin zorunlu tutulmasının başında ekonomik gelişmelerin olduğu söylenebilir. 

Verginin vatandaşa zorunlu tutulmasında hedeflenen mali, ekonomik, sosyal ve siyasi 

yönlerden devlete katkı sağlaması amacı bulunur. Bazı ülkelerin bu yöndeki çalışmalarını 

aşağıdaki gibi örnekleyebiliriz.  

1.5.1. Mali Hedefler 

Verginin temel hedeflerinden biri de mali hizmetler sunulmasıdır. Daimi gelir 

temin etmek devletlerin gayelerinden biridir. Böylece verginin tahsil edilmesi ortaya 

çıkmaktadır. Vergi ödemesi herkesi kapsadığı için ekonomik durumun takip edilmesi vergi 

miktarının ona göre ayarlanması gerekmektedir. Her koşulda verginin alınması ekonomik 

durumun gelişmesine bağlıdır. Vergi devletin güvenebileceği genel hizmetleri 

karşılayabileceği bir kaynaktır. Mali hedefi amaç edinerek vergi bütçesini yüksek tutmak 

gerekir. (Rana Adib Monzir 2006, 7) Vergi bütçesi yüksek tutularak bütün genel kamu 

hizmetlerini karşılamak için kontrol altına alınmalıdır. 

1.5.2. Ekonomik Hedefler 

Günümüzde bu amaç verginin diğer amaçlarının önünde bulunmaktadır. Vergi 

tüketimin, yatırımın ve genel sermayenin tersine etki vermemekle birlikte kesilmemelidir. 

Devlet ekonomiyi canlı tutarak krizin oluşmaması için yatırımlar yaparak istihdamı 

arttırmalıdır. Yatırımların belirli bir sektörde oluşmasını sağlayarak krize engel olmalıdır. 

Bu amaçla devletin yapması gerekenleri maddelerle inceleyebiliriz. Bazı kurumların 

gelişmesini destekleyerek verginin kaldırılmasıyla birlikte o sektörün yatırımında ve 

gelişmesinde katkıda bulunur. Buna örnek verebileceğimiz sektörler turizm ve tarımdır. 

(Rana Adib Monzr 2006, 9) 

Ekonomik krize engel olmak vergi miktarını düşürmekle olur. Böylece bireyler 

alım satımlarını rahatlıkla yapabilirler. Bunu da develet bazı sektörlerden vergiyi 

kaldırmakla sağlayabilir. Bazı şirketlerin kümeleşmesine izin verilmemeli, ekonomik 

durumu kötü etkilememeli. Bu tür şirketleri tespit edip özel vergi şekli uygulanmalı ki belli 

bir kümeleşme söz konusu olmasın, ya da vergiyi şirketin işlemlerine dağıtarak bu durumu 
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engellemeli. Yatırımın gelişmesini sağlamak amacıyla vergi kullanılabilir. Mesela yatırım 

senetlerindeki vergiyi iptal ederek veya ihtiyat fonları mevduat vergisini azaltarak satın 

alınmasına yardımcı olunabilir. (Rana Adib Monzr 2006, 9)  

1.5.3. Sosyal Hedefler  

Vergi çeşitli sosyal hizmetleri geliştirmek amacıyla kullanılabilir. Örneğin devlet 

genel sermayenin bir kısmını bütçeleri sınırlı fakir ailelere dağıtarak ekonomik dengeyi 

sağlayabilir. Devlet sermayenin belli kesimlerde toplanmasını engellemek için vergi 

faktörünü kullanır. Vergi sosyal adalet anlamında farklı kesimlerin aralarını daraltır, 

ekonomik eşitliği sağlamakta önemli bir rol üstlenir. Sermaye sahiplerinin vergiden muaf 

olmaları halinde yatırımın yükselmesini görebiliriz. Ancak sosyal adalet rencide olur. 

Devlet, bazı ürünlere yüksek vergi koyarak kullanımlarını azaltabilir. Buna örnek olarak 

sigara veya alkol verilebilir. (Rana Edib Monzr 2006, 9) 

Araştırmalar sonucunda vergi varlığının sosyal hizmetlere katkısının çok fazla 

olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda bireylerin yatırmalarını, tüketimlerini doğru bir 

şekilde etkileyerek vatandaşlar arasında tabakalaşmayı sorununda ortadan kaldırdığını 

görüyoruz. 

1.5.4. Siyasi Hedefler 

Devlet otoritesi açısından vergi bazı siyasi hedefleri de sağladığı görülmektedir. 

1.6. VERGİNİN TEMEL PRENSİPLERİ 

Araştırmalara dayanarak verginin genel prensibini anlatan kurallar ve bazı hususlar 

saptanmıştır. Bu kuralar devlet yönetimi tarafından uygulanması gerekir. Günümüzde vergi 

en önemli kaynaklardan biridir, aynı zamanda yatırımcıların en büyük mali yükü olarak 

görülmektedir. Dolayısıyla vergi uygulamalarını iyi organize etmek gerekir ki devletin 

genel sermayesi ile yatırımcının sermayesi arasındaki eşitliği dengelesin. Vergi 

prensiplerini ve/veya kurallarını şöyle açıklayabiliriz: 
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1.6.1. Eşitlik Prensibi 

Vergi eşitliğini sağlamak için iki yol kullanılabilir. Bunlar orantılı vergi sistemi ile 

yükselen vergi sistemidir. Vergi yükünü vatandaş ekonomik durumuna göre taşıması 

gerekir. Yani verginin orantılı bir şekilde ödenmesi gerekir. Başka bir deyişle vergi 

vatandaşın bütçesi ile orantılı olmak zorundadır. Bu tür vergiye orantılı vergi ismi verilir. 

Verginin dar gelirliye yükünün daha fazla olmaması için de günümüzde “yükselen vergi” 

sistemi uygulanmaktadır. Bu sistem ile eşitlik sağlanmaktadır. Bu sistemde yatırımcılar 

devletin üstlendiği yükü paylaşmaktadır. Günümüzde yükselen vergi sistemine ek olarak 

muafiyet kuralını ve vergilerin değişik düzeyde bireylerin bütçelerine göre ayarlanması 

sözkonusudur. (Yusra Mohammad Abu Ali) 

 

Birinci vergi sistemi verginin güvenliği açısından önemlidir. Aynı zamanda mali 

ilişkiler konusunda hayli tartışma başlatmıştır. Bazıları tarafından her ne kadar eşit olduğu 

görüşü savunulsa da farklı bakış açısına sahip olanlar da bulunmaktadır. Adam Smith vergi 

kurallarını ilk düzelten isim olmuştur. Kendini eşitlik taraftarı olarak göstermiştir. Herkesin 

belirli bütçeye sahip olduğu için vergiyi ona göre ödemelidir diye savunmuştur. (Fatma 

2009, 75)  

Orantılı vergi sistemine yaklaşımı sermaye sahiplerini uzakta tutmayı bütçeye göre 

vergi ödemeyi tercih etmekteydi. Ferdin bütçesi devletin vergilerini ödemeyecek kadar 

güçsüz olabilme ihtimalini ortada tutarak devletin yükünü karşılamayabilir. Günümüzdeki 

vergi sistemi genelde tek ve eşit vergi sistemi üzerine kurulu olduğunu görüyoruz. Herkes 

tarafından vergi verilmesi gerekmektedir. Hiç kimseyi muaf kılamaz. Eşitlik ise herkesin 

vergiyi eşit bir miktarda ödemesini ve genel kamu hizmetlerine yansıması anlatılmaktadır. 

(Fatma 2009, 75) 

1.6.2. Belirlilik Prensibi  

Vatandaşın vergi miktarı açık ve net olmalı, herhangi bir şüphe taşımamalı. Bu 

konudaki kuralların açıklaması net olacak şekilde hazırlanmalı, gizemlilik taşımamalı, 

anlamı farklı bir şekilde yorumlanmamalı. Müzakereler, kurallar ve işlemler açık ve 
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kapsamlı bir şekilde hazırlanmalı. Vergileri belli bir tarihe bağlı olması, vatandaş 

tarafından sahiplenilmeli ve kurala uygun bir şekilde uygulanmalı. (Yusra Mohammad 

Abu Ali) 

Vatandaş neyle karşı karşıya olduğunu iyice anlamalı ve bunun kurallarının açık 

olması önemlidir, vatandaş vergiyi vermek zorunda mı veya vergi şekli nasıl belirlenmeli, 

miktarını ve bütün kurallarını öğrenmeli, buna bağlı diğer teknik işlemleri de yerine 

getirmelidir. (Yusra Mohammad Abu Ali) 

Böylece bütün kurallar ve gerekçeler verginin ödenmesi için açık ve net gizem 

taşımamakla birlikte hazırlanmalıdır ki vatandaş verginin miktarını ve nasıl ödeyeceği 

konusunda ayrıca faydaları ona nasıl geri geleceğinden haberdar olmalı. Belirlilik kuralı da 

bunu gerektirmektedir. Bu netlikte yerini bulmazsa kuralların sürekli değişmesine neden 

olur. Değişiklikler kısa zamanlı olmalı. (Fatma 2009, 75) 

1.6.3. Ödemenin Uyumluluk Prensibi  

Vergi devlet tarafından nasıl veya ne şekilde, hangi tarihte, ne miktarda vatandaştan 

alınacağı konusunda netlik sağlanmalı. Vatandaşın bu konuda yorulmamasını sağlayacak 

şekilde ve özürlü olanları düşünerek belli kurallar belirlenmelidir. Vergilerin büyük 

miktarda olması halinde taksite bağlanmalı, ödenmesine imkan sağlanmalıdır. Başka bir 

deyişle vergiyi ödeyen vatandaşın durumunu düşünerek kuralların konması söz konusudur. 

Vergi tarihi ve uygulama seklini de düşünerek vatandaşı zor durumdan kurtarmaktadır. 

Verginin ödenmesi vatandaş tarafından en uygun zaman gelirini nakde dönüştürdüğü 

zamandır. Adam Smith’in görüşü ise vergi tüketici ürünlerinden tahsili en uygun olandır. 

Tüketici vergiyi tüketim malını edindiği anda ödemiş oluyor. (Fatma 2009, 76) 

Ekonomik gelişimleri destekleyen projeler vergiden muaf kılınarak yatırımları 

desteklemek ekonomik kalkınmaya yardımcı olacaktır. (Yusra Mohammad Abu Ali) 

1.6.4. Giderleri Azaltmayı Amaçlayan Prensip  

Vergileri tahsil ederken giderleri azaltmak gerekir. Vergi tahsilatlarını iyi bir 

şekilde organize etmek, devletin ayırdığı bütçenin dışına çıkmamak, en az harcama 
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yaparak işlemleri tamamlamak gerekir. Vergi tahsilâtlarını çok sayıda kişinin yapmaması 

tercih edilir. (Yusra Mohammad Abu Ali) 

Tahsilâtları yapan kişilerin giderlerinde tasarruf etmeleri, en az harcama yaparak 

devletin aldığı vergi ile genel sermayeye yatan paralar arasındaki fark çok az olmalıdır. Bu 

durum verginin en çok tüketilen ürünlerin üzerinde tutulmasını, harcamaların azalmasını, 

tahsilâtların düşmesini beklenmektadir. (Fatma 2009, 76) 

Vatandaşlar tarafından verilen vergi miktarı az olmalı, genel hazineye baktığımızda 

bu fark açık ve net bir şekilde görülmeli. Araştırmacıların birinci kuralı verginin dağıtımı 

ile alakalı olduğunu, diğer üç kuralın ise uygulama ile ilgili olduğunu göstermektedir. 

Kısaca özetleyecek olursak: 

Vergide eşitlik, verginin açık ve net olması mantıklı ve pürüzsüz olması, verginin 

tahsilâtı belirgin bir düzeyde uyumlu bir şekilde gerçekleşmesi ve devletin vergileri tahsil 

ettiğinde gelirin giderlerden fazla olmaması gerekmektedir. 

1.6.5. Verginin Uygulandığı Müfredat 

Verginin uygulandığı alan veya maddelerdir. Bu maddeleri iki yöntemle 

özetleyebiliriz:  

Birinci yöntem: İsteğe göre vergi uygulanması. Bu yöntem de bireyin durumu 

araştırılır, bazı noktalara bakarak incelenir. Örneğin; bireyin ana kaynağı, bireyin sürekli 

ihtiyaçlarından verginin bir kısmını uzaklaştırarak geçim kaynağını belirlemek. Bireyin 

gelir kaynağı, vergi zorunluluğu bireyin sermaye sahibi veya iş sahibi olmasına göre 

değişmektedir.  

İkinci yöntem ise; Vergi miktarını belirleyen hususlardır. Dış özelliğe bağlı 

yöntemleri, evin dış özelliğini göz önüne alarak devletin vergi miktarını belirlemesidir. 

Detaylı inceleme yöntemleri, bu yönteme de esas fikir bireyin çalışma saatlerine göre veya 

çalışma indeksine göre verginin belirlenmesidir. (asma, 2010) 
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1.7. VERGİ ÇEŞİTLERİ  

Vergi birden fazla çeşide ayrılmakta ve bakış açısı ile alakalı olarak değişmektedir. 

Yükü karşılaması açısından direkt veya endirekt olarak incelenmektedir: 

1.7.1. Direkt Vergi Şekli  

Araştırmacılar bu konudaki vergilerin devlet tarafından bireylerin mülklerine veya 

mallarına direkt bir şekilde vergi uygulayarak ve bu vergilerin devlet hazinesine aktararak 

açıklamışlar. Başka bir deyişle vergi yönetmeliği tarafından mülk veya mal sahiplerine 

önceden hazırlanan vergi listesi sunmaktadır. 

Yönetimin indeksine göre direkt vergi seklinin hazırlanması, hesaplamaları ve 

ödemeleri yönetmelik tarafından tahsil edilmektedir. Hukuki hususları ise direkt vergi şekli 

önceden yönetmelik tarafından hazırlanan vergi listesine göre vergiyi tahsil ederek, aynı 

zamanda ödemeyenleri belli kural ve gerekçeler sonucunda yargılama hakkı vardır. Teknik 

hususlar ise direkt vergi seklindeki uygulamalar sürekli ve aynı miktarda, aynı tarihte 

gerçekleşmektedir. Birey gelirini elde eder etmez vergiyi ödemek zorundadır. (asma, 2010) 

Direkt vergi özellikleri: Sabit ve aynı zamanda orantılı bir sisteme sahiptir ve 

ekonomik sarsıntılardan etkilenemeyecek bir şekilde tasarlanmıştır. Eskiden bu özelliği 

taşıyan sistemin önemli faydaları vardı. Ancak vergilerin çoğalması sonucu bu özelliği 

kaybetmeye başladı, özellikle endüstri sektöründe gelirlerin sürekli değişime uğradığı 

görülmektedir. Aynı zamanda direkt vergi şekli endirekt vergi şekline kıyasla krizlerden 

daha sağlam bir duruş sergilemektedir. Direkt vergi şeklinde sabit ve orantılı özelliğe sahip 

olduğu için devletin duruma göre yükseltmesi veya kontrol etmesi ekonomik krizlerde 

daha etkili olduğunu göstermektedir. (Kanun Bilim Grubu, 2012)  

http://droit.moontada.com/t806-topic) 

Belli yatırımcılardan vergi tahsil etmekte olduğu için dengeyi sağlamak kolaydır 

endirekt vergi şeklinin aksine, devlet tarafından tahsilâtın tarihi ve uygulama kuralarını 

değiştirebilmektedir. Aynı zamanda direkt vergi şeklinde bireyin bütçesini göz önünde 

tutarak tahsil edilmektedir, yani eşitlik prensibine sahip olduğunu görüyoruz. Bireyin evli, 

http://droit.moontada.com/t806-topic
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bekâr veya çocuk sayısının ekonomik durumuna göre verginin değişimlere uğradığını da 

görmekteyiz. (Kanun Bilim Grubu, 2012) http://droit.moontada.com/t806-topic) 

Direkt verginin avantajları: 

1. Tahsilâtların sabit olması: Sabit oranlara sahip olanlardan tahsil edilmesidir. 

2. Eşitlik: Vergi ödemelerinin bireylerin bütçelerine bağlı olarak tespit edilmesi. 

3. Esneklik: Vergilerin yüksek tahsilâta uğraması mümkün ekonomik duruma göre 

değişimlere uğraması. 

4. Tahsil giderlerinin azalması: Belli bir kesimden alındığı için tahsilâtında fazla yük 

oluşmamaktadır. 

5. Vatandaşların sorumluluk sahibi olduğunu göstermektedir. Vergi tarihleri ve 

şartlarını yerine getirerek devletin uygulamaları ile birleşmektedir. (Asma, 2010) 

http://www.aliklil.com/vb/showthread.php?t=31107) 

Direkt verginin dezavantajları: 

1. Yeterli derecede esnek olmaması dezavantajlarından biridir. Ekonomi de canlılığı 

hızlı bir şekilde sağlamadığını görüyoruz. 

2. Uyumluluk prensibi uygulamasında zorluklarla karşı karşıya geldiğini görüyoruz, 

tahsilât sistemine sahip olması gerekirken bunu endirekt vergi seklinde 

görmeyebiliriz. 

3. Vergi bütçesi düşük olanlardan alınmamaktadır. Bu da genelleme konusunda zayıf 

olduğunu göstermektedir. 

4. Direkt vergi şekli çoğu zaman senelik ödemelerin olduğu vergidir bunun için çoğu 

yatırımcı ödemelerden kaçınmaktadır. Bu konuda devletin ciddi bir takip 

mekanizması gerekmektedir (Kanun Bilim Grubu, 2012)  

http://droit.moontada.com/t806-topic 

Araştırmacının gözüyle özetleyecek olursak: Tahsilâtın yavaş olması, genel 

sermayeye yatırımın uzun zaman da geçmesine neden olmaktadır. Yatırımcınım 

ödemeyeceği kadar yüksek olması ödemelerden kaçınmasına neden olmaktadır. 

http://droit.moontada.com/t806-topic
http://www.aliklil.com/vb/showthread.php?t=31107
http://droit.moontada.com/t806-topic
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1.7.2. Endirekt Vergi Şekli 

 Endirekt vergi şeklindeki kazanç bütçeye farklı bir şekilde yansımaktadır, günlük 

harcamalar ve hizmetlerden gelen vergi seklidir. Vatandaşın genel hizmetlerden 

faydalanması anında endirekt olarak vergi ödemektedir, tüketici unsurların bulunması 

endirekt verginin tahsilâtını kolaylaştırmaktadır, buna örnek olarak alım satım işlemlerini 

veya transfer ücretleri vb. (Rana Adib Monzr 2006, 12) 

Endirekt vergi şeklinin avantajları: 

1) Esneklik ve tahsilatın yüksek tutulması: Büyük alan kapsadığından tahsilatın 

ekonomiyi canlandıracak kadar önemli olduğunu görmekteyiz, aynı zamanda 

tüm vatandaşların buna da katkısı olduğunu görüyoruz, alım-satım işlemlerinde 

ve tüketimlerde vs. 

2) Hızlı bir şekilde tahsil edilmesi ve ayni süre zarfı içinde fayda sağlaması, 

harcamaların yıl boyunca devam etmesi, bununla birlikte vatandaş açısından 

kolay bir şekilde ödenmesi verginin ürünün fiyatı arasında kaybolması, birçok 

üründe bulunması hızlı bir şekilde hâsılata neden olur. (Yusra Mohammad Abu 

Ali) 

Endirekt verginin dezavantajları: 

1-Ekonomik kriz ile karşı karşıya kaldığımızda ters tepki vererek tahsilatın 

düşüşüne neden olmaktadır. 

2-Sahtekârlığın oluşmaması için birden fazla tahsilât işleminin gerçekleşmesi 

gerekmektedir. Böylece üretimin duraksamasına servetin kaynaşmamasına neden olur. 

3-En zayıf noktası vatandaşın bütçesine orantılı olmamasıdır. Büyük tahsilâtlar 

gerekli ürünlerin üzerinde daha fazla olduğunu görüyoruz ki bu zararı ikiye katlamak 

demektir. Bu ürünler bütçenin büyük bir kısmını kapsamaktadır, böylece görüyoruz ki 

tahsilât prensibi eşitlik prensibi ile zıtlaşmaktadır. Bu vergi şeklinin eşitlikten yana 

olmadığını görüyoruz bunu telafi etmek için verginin büyük kısmını sürekli ihtiyaçlara 

değil de estetik ürünlerden elde etmektedir. (Yusra Mohammad Abu Ali) 
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Anlaşılacağı gibi direkt ve endirekt vergi şekillerinin birbirinden farklı 

politikaya sahip olduklarını görmekteyiz. Direkt vergi şeklinde gösterdiği kolaylıklar 

ve ayrıcalık sağlaması nedeniyle sosyalizme yakın bir duruş sergilemektedir. Diğer 

endirekt vergi şekli ise yatırımcının bütçesine uyum sağlamamakla birlikte demokrasi 

veya sosyalizme hitap etmediğini görmekteyiz. (Kanun Bilim Grubu, 2012) 

1.8. VERGİYE YAKLAŞIM ŞEKLİ 

Şahıslara Yönelik Vergiler: Kişinin varlığı ile orantılı vergi vermesi gerekmektedir 

varlığı olsun veya olmasın vergi zorunluluğunu karşılamalıdır, bunun için bu vergiye (başa 

baş vergi) veya ekil vergi denmektedir, eskiden Araplar, Rumlar, Fransızlar ve İngilizler 

cizye diye adlandırırlardı, İslami döneminde ise fıtır zekât olarak bilinirdi. Vergi aynı 

zamanda iki sekilde alınmaktadır: 

a) Birleşmiş tekil vergi: Yeterli bütçeye ve servete sahip olup olmaması önem 

taşımamaktadır. 

b) Ayrı tekil vergi: Vergi ödeyen kişileri belirleyerek yaş, cinsiyet, sosyal duruma 

göre kategoriye bölerek özel vergi ödeneği sunarak ayırmaktır. 

Servete uygulanan vergiler: Başa baş vergi sistemi kompleks bir hal alınca servete 

uygulanan vergi sistemi ortaya çıkmıştır. Birçok ülke bunu uygulamaya başladı, ister 

tüketilen ürünlere olsun ister insanların gelirine, uygulanan vergi tümünü kapsamaktadır. 

Bu şekilde uygulanan vergi şekli (sermaye vergisi) olarak adlandırıldı. Servetlerin gelirine 

değil de servetlere uygulanan vergidir. (Fatma 2009, 78) 

1.8.1. Tek Vergi 

Bu problem açığa çıkaran ilkelerden elvizokrationlar olmuştu, tarım gelirine tek 

vergi uygulamasını istediler ki tarım zamanında tek üretim kaynağı olmaktaydı. 1956’da 

Fransa devleti bu vergiyi enerji ve elektrik kaynaklarına uygulamaya başladı. Bu vergiye 

göre de ürünlerin fiyatları ile vergi birleşmektedir. 
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Tek vergi şeklinin faydaları: 

Ödeyenlerin yükünü azaltarak onlara yardımcı olmaktadır, böylece rahatlıkla 

vergiyi karşılayabilir. Tek vergi şekli harcamaları azaltır. (Rana Adib Monzr, 2006, 12) 

Tek vergi şeklini şöyle de özetleyebiliriz: Bütün kaynaklardan gelen bütçeye tek 

vergi uygulanmaktır, başka bir deyişle bir kişinin toplam gelirine uygulanan tek vergidir. 

Araştırmacıların bu konudaki görüşleri ise kolayca uygulanan, kontrol edilen ve tahsil 

edilen vergidir, ayni zamanda ekonomiyi desteklemektedir, karşı tarafı kolayca rahatsız 

etmeden organize etmesini sağlar. (Hamişi ve Ahmed Hoca 2011, 28) 

Tek vergi şeklinin zararları: 

Fakirlere ve zenginlere aynı kuralı uyguladığı için eşitlik sağlamamaktadır. 

Bireylerin vergiyi ödemeye güçleri yetmemeyebilir. Belli bir devlet tarafından sürekli 

uygulandığını görmemekteyiz. Birçok ülke bütün ekonomik projelere çoklu vergi sistemini 

uygulamaktadır. (Rana Adib Monzr, 2006, 2013) 

1.8.2. Çoklu vergi 

Bireylerin birden fazla vergi sistemine mahkûm kalmasıdır. (Hamişi ve Ahmed 

Hoca 2011, 29) Devletin birkaç vergi çeşidi uygulaması söz konusudur, bütçelere ve 

gelirlere birden fazla vergi uygulamak devletin sermayeye ihtiyacı olduğu sürece vergilerin 

sayısı artmaktadır, bu sistem bir ülkenin ne kadar geliştiğine bağlı olarak uygulanmaktadır.  

Çoklu verginin faydaları: 

Çoklu vergi bireylerin gelirini ön planda tutarak uygulanmaktadır. Vatandaş vergiyi 

öderken farklı bir şekil de tükettiği ürünlerde, yükünü hissetmeden ödemektedir. Vergiyi 

ödemekten kaçınanların sayısını azaltmaktadır. Bazı vergilerden kaçınmak imkânsızdır. 

Maaşlar ve kiralara uygulanan vergiler gibi. Tek vergi şeklinde kaçınmak olduğu takdirde 

sonuçları kötü yansımaktadır. Günümüzdeki vergi şekli ile ayni prensipte olduğundan 

esnektir. (Rana Adib Monzr 2006, 14)  
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1.8.3. Fiyata Göre Vergi 

1) Orantılı Vergi: Vergi uygulanan kısım ne kadar büyük olursa olsun belli bir 

orana göre verginin belirlenmesi söz konusudur. Şirketlerin kazançlarına %30 vergi 

uygulanması buna iyi bir örnektir, ek hizmetlerin vergi oranı ise %7 veya %17 olmaktadır, 

yani verginin oranı ürünü veya gelire bakmaksızın sabit kalmaktadır. (Hamişi ve Ahmed 

Hoca 2011, 30) 

2) Yükseliş gösteren vergi: Ürünün değişimi ile verginin değişmesi söz konusudur, 

verginin yüksek olması ürünün fiyatına göre değişmektedir. Sosyal eşitliğin sağlanması 

sonucu yükselen vergi şeklinin çoğalmasını görmekteyiz. Yükselen vergi şekli belli bir 

kesimde servetin kümeleşmesine engel olmaktadır.  

Yükselen verginin faydaları:  

Faydalarından biri sosyal eşitliği sağlamasıdır. Zzengin bireylerin gelirlerindeki 

vergi fakir kesimlerdekinden daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu şunu açıklıyor: Bireyin 

geliri ne kadar yüksek olursa o kadarda verginin artması demektir. Böylece servetlerin belli 

bir kesimin kontrolünde olmamasını sağlamaktadır. (Rana Adib Monzr 2006, 22)  

Yükselen vergi şekilleri: 

1. Tabaklara göre yükseliş gösteren vergi: Bireyleri belli bir tabakaya ayırarak 

maaşlarına göre gelirlerine göre verginin belirlenmesini sağlamaktadır, bu projenin yüzde 

belirlenmesine dayanarak tabakalara göre ayarlanmasını sağlamaktadır, en kötü özelliği de 

çok az gelir yükseliş gösteren bireylerinde ki verginin yükselişi etkilemektedir. 

2. Çeşitli yükseliş: Bu yöntem günümüzde en çok yaygın olan yöntemdir, 

eleştirilerden uzak olduğu için tabakalara göre yükseliş gösteren vergi seklinden daha 

avantajlıdır, ödeyenin gelirini çeşitlere ayırarak her çeşitte de farklı vergi oranı 

uygulayarak gerçekleştirmektedir, böylece gelirin sabit bir vergi oranına tabii kalmadığını 

görüyoruz, ayni zamanda gelirin yükselmesi ile birlikte verginin yükselmesini görebiliriz. 

(Hamişi ve Ahmed Hoca 2011, 30) 
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3.Vergi oranlarındaki düşüş: (Yükselerek iniş) İnsanların gelirine göre verginin 

değişmesi söz konusudur, geliri fazla olanın yüksek oranda vergi ödemesi ile birlikte geliri 

az miktarda olanın vergi oranı düşmektedir, bu projedeki uygulama düşük vergi oranı 

belirleyerek bireyin geliri yükselmesini takip ederek yükselmesi halinde vergi oranını 

yüksek tutarak bireylerin gelirlerine göre oranın düşüşünü sağlamaktır. Gelirinden kesinti 

yaparak yükselen vergi sekli, buradaki yükseliş oranı bireyin gelirini göz önünde 

bulundurarak belirlenmektedir. (Rana Adib Monzr 2006, 23) 

1.9. VERGİ TAHSİLÂTI VE DÜZENLENMESİ 

Genel sermayeye göre verginin miktarını belirleyerek gelirlere uygulanan vergiyi 

belirlemek söz konusudur. (Rana Adib Monzr 2006, 27) Gelirin üstlenmesi gereken vergi 

miktarı belirlendikten sonra maliye idaresi tarafından ödenen vergi miktarının belirlenmesi 

belli düzene göre maaşlara ve kiralara uygulanmasını sağlamaktadır. Bazen de bireyin 

kendisi vergi miktarını belirleyerek taksit şeklinde maliyeye ödemektedir. (Asma, 2010)  

http://www.aliklil.com/vb/showthread.php?t=31107 

Gelirin üstelenmesi gereken verginin belirlenmesi: 

 Birinci yöntem: Maliye yönetimi tarafından gelirin üstelenmesi gereken verginin 

belirlenmesi üç ayrı şekilde gerçekleşir: 

1. Direkt belirleme yöntemi 

2. Dış özelliklere dayanarak belirleme yöntemi 

3. Kesinti yaparak belirleme yöntemi 

 İkinci yöntem: Şahsın kendisinin gelirin üstelenmesi gereken verginin belirlemesi. 

(Rana Adib Monzr 2006, 25) 

1.9.1. Vergi Tahsilâtı 

Maliye yönetimin kurduğu kurallar ve gerekçeler doğrultusunda vergilerden gelen 

nakit devletin hazinesine aktarılacaktır. Vergi gerekçelerinin oluşumu verginin verildiği 

yer, zaman ve miktara bağlı olarak aynı zamanda devletin durumu ve başarısı vergi 

tahsilâtını temin etmekte katkısı vardır. (Asma, 2010) 

http://www.aliklil.com/vb/showthread.php?t=31107
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1.9.2. Vergi Tahsilâtı Yöntemleri 

1) Düzenli Tahsilât: Tahsilâtlar maliye yönetimi tarafından hazırlanan tabloya göre 

gerçekleşir, tabloda genelde vergi ödeyenlerin isimleri, verginin ödendiği yer ve miktar, 

senetlerin ve vergi tipini belirlenmektedir. 

2) Gönüllü Tahsilât: Tahsilâtlar tablo çizelgesi gerektirmeden gerçekleşir. Vergiyi 

ödeyen kişiler tarafından vergilerin ödenmesi maliye bakanlığına yapılı. Örnek satışlara 

bağlı olan vergiler veya ek değer kazanan vergiler. (Rana Adib Monzr 2006, 27) 

3) Kaynak ile ilişkili tahsilât: Maliye bakanlığına başkasının adına ödenen vergidir. 

Bunlar daha çok maaşların veya kiraların vergileridir, kurallar ve gerekçeler doğrultusunda 

vergileri ödenmektedir. 

4) Damgalama yöntem ile tahsilâtı: Özel damgalar kullanarak vergi tahsilâtlar 

gerçekleştirilir veya tahsilâtın tamamlandığına dair fiş verilir. (Rana Adib Monzr 2006, 27) 

1.9.3. Vergilerin Bedelleri Dağılımı 

Devlet hedeflerini gerçekleştirmek için farklı yöntemler kullanarak caba gösterir, 

ister direkt genel kamu hizmetlerine harcayarak ister farklı yöntemlerle ekonomik 

durumunu geliştirmek adına çaba göstererek gerçekleştirir. Vergi bu hedeflerin 

gerçekleşmesinde önemli rol oynar, gelişimin ve yatırımın büyümesinde katkısı çoktur. 

(Fatma 2009, 131)  

Vergini toplam birikime katkısı: Harcamaların tanımı, harcamalar gelirden gelen 

miktarın tüketimde veya genel hizmetler de harcanmasıdır, harçlar gelir ve gider arasındaki 

farkı göstermektedir. Bundan zararlı çıkan zenginlerdir, kendi hesaplarından kesinti yapıp 

harcama olarak gösterebilirler, ancak vergilerinin yüksek olmasına neden olur, fakirlere ise 

etkisi daha azdır, harcamaları düşük olduğundan etkisi de azalmaktadır. (Asma, 2010) 

http://www.aliklil.com/vb/showthread.php?t=31107  

Başka bir deyişle gelirleri yüksek olan bireyler de verginin yüksek miktarda olması 

tasarruf etmelerini engelleyecektir. Böylece gelirlerinden bir kısmını vergi olarak ödemek 

http://www.aliklil.com/vb/showthread.php?t=31107
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zorunda kalırlar kendi hayat biçimlerini korumak adına vergileri ödemekte olurlar, ancak 

beli bir bütçeye sahip olanlar vergilerin etkisi az olacaktır çünkü zaten servetleri düşük 

olduğundan tasarruf etmeleri mümkün değildir. (Hanan Abdulkadir ve Hüssin bey, 2011) 

Verginin Üretime Olan Etkisi: Üretime negatif bir etkisi vardır. Yatırımcılar bu 

konuda kısıtlandıkları için etki altında kalırlar, sermaye sahiplerinin yatırımları 

harcamalarına ve yatırıma bağlıdırlar. Diğer bölümlerde anlattığımız gibi vergiler 

harcamalara neden olmakla beraber sermaye sahiplerini kısıtlamakta ve yatırımın 

gerilemesine neden olmaktadır. Kazançlar birebir etkilenmektedir kazançların azalmasını 

sağladığı zaman yatırıma talebin azaldığını görebiliriz aksi takdirde talebin yükseldiğini 

görebiliriz. Böylece çalışanın da bu duruma tepkisi yansımaktadır, ekonomiye de etkisini 

unutmamak gerekir. (Asma, 2010) http://www.aliklil.com/vb/showthread.php?t=31107 

Verginin fiyatlara olan etkisi: Vergi bireylerin bütçesinden kesilerek tüketime de 

belli hizmetleri de eksiltmektedir, böylece tüketici ürünlerin fiyatı düşüşe uğrar. Devletin 

bu konudaki tavrı vergileri alışverişlerden uzak tutmak yönünde olmalıdır, vergi devletin 

borçlarını ödemekte kullanabilir veya beli bir sermaye elde edilebilir, nakit harcamalar 

azaldığı takdirde fiyatların düşmesini sağlar özellikle enflasyonu yakından etkiler. 

(Mohammad Jamam, 2010) 

Kriz oluştuğu zamanlarda ise devlet bireylerden aldığı vergiyi azaltmak zorunda 

kalır, böylece insanları harcamaya teşvik ederek ekonomiyi canlandırır, bu şekilde talebin 

yükseldiğini görebiliriz. (Rana Adib Monzr, 2006) 

Eğer devlet vergi gelirini farklı kullanacaksa hizmetlere, çalışanların maaşlarını 

ödemelerinde veya yeni ürünlerin alınımında harcayacak olursa o zaman bireyler 

tarafından tekrar tüketildiği için ürünlerin fiyatlarında düşüşe neden olmayacak ve sabit 

kalmasını sağlayacaktır. (Asma, 2010) http://www.aliklil.com/vb/showthread.php?t=31107 

Verginin Tekrar Gelir Sağlanmasındaki Rolü: Vergilerin zararlı etkisinden biri de 

eşit bir şekilde paylaşılmamasıdır, bu durumda en çok etkilenen fakir tabakalardır, bu 

durumla endirekt vergi seklinde karşılaşabiliriz, direkt vergi sekli ise zengin tabakaları 

http://www.aliklil.com/vb/showthread.php?t=31107
http://www.aliklil.com/vb/showthread.php?t=31107
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daha çok etkilemektedir önceki bölümlerde izah etiğimiz gibi. (Hanan Abdulkadir ve 

Hüssin bey, 2011) 

Yeni bir bilgi eklemek gerekirse, devlet vergi gelirinin dağılımını etkilemektedir. 

Eğer devlet geliri tabakalar arasında transfer edilmesini sağlarsa böylece fakir tabakaların 

gelirinde yükselişe neden olur böylece aradaki tabaka farkı azalmış olur. (Asma, 2010) 

http://www.aliklil.com/vb/showthread.php?t=31107  

Verginin Yatırıma Etkisi: Vergilerin yatırıma etkisi kazançlara bağlıdır, kazanç 

oranı yüksek olduğu sürece yatırımın geliştiğini görebiliriz, aksi takdirde azaldığını da 

görebiliriz. Bu durumu daha çok gelişim yatırmalarında görmekteyiz ki bu çeşit 

yatırmalarda yeni vergi sistemlerinden faydalanmadıklarını gelişmiş teknikleri 

kullanmadıklarını görebiliyoruz.  

Aynı zamanda vergilerin tüketime negatif etkisi vardır, ürünlere isteklerin azalması 

sonucu fiyatların yükselmesini sağlar, böylece yatırımında düşüşü gerçekleşir, devletin 

yardımı olduğu taktirde fiyatların yükselmesini görebiliriz. Verginin üretime olan negatif 

etkisi ise yatırımcıların üretimlerinin iki katına çıkmasına neden olduğunu görebiliriz, 

böylece vergiden kaybettiği kısmı geri alabilmesini sağlar, üretimin en gelişmiş 

tekniklerini kullanarak zararı en aza indirebilirler, verginin pozitif etkisi ise kazanç 

ortalamasını düşürerek kazancın yükselmesine neden olur. (Fatma 2009, 135) 

Verginin Tüketime Olan Etkisi: Vergi beli bütçesi olan bireyin harcamalarını 

etkilerse bireyin tükettiği ürünlerde düşüşe uğramasını sağlar, böylece sürekli tüketilen 

ürünlerdeki esnekliği kaybetmiş oluruz, zengin tabakaların durumu ise vergi tüketimlerini 

etkilememektedir, yaşamlarını sürdürmek amacı ile ayni tüketimlerini yaparlar. Ancak 

birikimlerini etkiler. Böylece tüketmek ile biriktirmek arasındaki dağılımı gözden 

geçirmeleri gerekecektir. (Mohammad Jamam 2010, 64)  

 

http://www.aliklil.com/vb/showthread.php?t=31107


                                                 İKİNCİ BÖLÜM 

2.1.GENEL BÜTÇE 

Genel bütçe listesi: Belli bir tarih aralığı için muhasebeciler tarafından belirlenen 

ekonomi durumudur. Bu liste sayesinde mali durum veya ekonomi durumunun oranı ve 

önemli bilgileri elde edilir, bunlar üç başlık unsur altında sıralanır: 

1) Usul: Gelecekte olası bir finansal fayda var Ekonomik Birlik için belli bir şey 

sahip olmanın bir sonucu olarak elde edilen fon sahip olanından izolasyonu ile Ekonomik 

olay nedeniyle bu ekonomik birlik mülkiyet yönetimi diğer finansal fayda bir sonucu 

olabilir, Bilançoda varlıklar usul tanımı yükümlülükler ve öz kaynak toplamı olarak 

tanımlanan, Ya da çift girişli mülkiyet haklarının teorisine göre eksi yükümlülükleri 

varlıkların etmek eşittir. 

2) Kesintiler: Belirli ekonomik duruma bağlı usulün transferi veya başka bir mali 

yöne verilen hizmet sonucu gelecekte oluşan hasar veya azalıştır, bu durumu sadece hizmet 

karşılığında kazanç elde etmeyen şirket unsularında meydana gelir. 

3) Mülkiyet Hakları: Kesintileri ve usulleri ayırdıktan sonra toplam kalan miktardır. 

Mülkiyet Hakları=Toplam Usuller+Toplam Kesintiler 

Şirketin yaptığı yatırımlar anlamına gelmektedir, artışında aynı zamanda nakit 

gelirlerin ekonomi dönüş dönemi de etkilenir, ayrıca tüm harcamalardan ister dağıtılan 

kazançlar ister haciz edilen kazançlar bu durumdan etkilenir. 

Günlük hesaplamalar ister liste ile ilgili olsun ister diğer işlemlerle, genel 

hesaplama defterine kaydedilir, sonradan genel bütçeleme listesine transfer edilir bu 

konuda titizlik önem taşımaktadır. (Vikipedi sitesi, Genel bilanço, 21.12.2015)  

https://ar.wikipedia.org/wiki.  

Genel bütçenin ne olduğunu öğrenmek genel olarak bu tür dev ve yoğun, gelişmiş 

çalışmaları öğrenmek için iyi bir giriş sağlamaktadır. 

https://ar.wikipedia.org/wiki
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- Genel harcamaların ve gelirlerin arasındaki farkı ölçmek için kurulu mali sistemdir, 

başka bir deyişle genel ekonominin mali beyanıdır. 

- Bütçe resmi olarak parlamentodan onay almış belgedir, genel hizmetleri karşılamak 

için önemli harcamaları da kapsamaktadır, dönem dönem bu harcamaların 

karşılanmasına da yıllık maliyet denir. 

- Devletin bütçesi devletin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır, 

gelirlerin ve giderlerin hesaplamaları ayarlanır ve beli kuralara göre uygulanır, 

devletin siyasi ve ekonomik durumun belirlemekte bir araç olarak ta kullanılır. 

- Devletin genel bütçe düzenlenme sebebi devletin ekonomik ve mali hedeflerini 

belirlemektir. 

- Listeler halinde düzenlenir varlıkları ve talepleri içerir ve belli bir tarihte 

düzenlenir. Aynı zamanda devlet mali durumunu belirler. 

2.1.1. Genel Bütçenin Özelikleri 

1. Gelir ve giderleri orantılar. 

2. Kurallar ve şeriata bağlıdırlar. 

3. Devlet işlerini programlayan mali indekstir. 

4. Toplumun hedeflerini amaçlayan programdır. 

2.1.2. Genel Bütçenin Görevleri 

1. Belirleme görevi: Toplumun giderlerini karşılayacak ve ihtiyaçlarını belirleyecek 

araştırmadır.  

2. Dağıtımı yenileme Görevi: Sosyal kurumlardan ve diğer tahsilâtlardan gelen 

servetleri eşitliği sağlayacak şekilde dağıtımı. 

3. İstikrar görevi: ekonomi islerini ele alarak talebin piyasada artısını sağlamak 

gelişimin ortalamasını yükselterek üretim politikasını desteklemek. 
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2.1.3. Genel Bütçenin Önemi 

1. Ekonomik Önemi: Ekonominin istikrarını ölçerek enflasyonu, kazanç veya hasarı 

belirler. 

2. Mali Önemi: Devletin genel harcamalarını ve genel gelirlerini belirterek devletin 

mali durumu inceler. 

3. Sosyal Önemi: Toplumun bir arada olmasını sağlayan devletin sosyal hizmetlerini 

kurması için temelini düzenlemekte yardımcı olur. 

4. Siyasi önemi: devletin içişlerini etkileyen bu hizmet parlamento ve Milet tarafından 

desteklenmiş program olduğundan siyasi hedefleri gerçekleştirmek adına önem 

kazanmaktadır. (Miftah Fatima 2011, 19-44) 

2.1.4. Genel Hizmet Ünitelerin Özelikleri 

Devlet hizmet ünitelerinin amaçları genel toplum hizmetlerinden faydalanmaktır. 

Bunu gerçekleştirme yollarından biri genel devlet bütçesini kullanmaktır. Ancak bu sistemi 

uygulayan umumi muhasebecilerin özelikleri genel hizmet ünitelerin özelikleri ile uyumlu 

olmalıdır. Bu özelikler: 

1. Kazanç hedef olmamalı, bu hizmetler insanlara fayda sağlamak ve hizmet vermek 

için var olmaktadır. Esas amaç hizmet kazanç değildir, karşılığı olmayan bir hizmet 

sunmak amaç olduğu için umumi muhasebecilerin sisteminde kazancın yer 

almadığını görebiliriz. 

2. Gelir ve giderler arasında genel hizmet ünitesinde direkt bir ilişiklinin olması söz 

konusu değildir. Bazı devlet birimlerin hedefi gelirleri toplamak iken (gümrük, 

vergi) diğer harcamalar yapmaktadır. 

3. Umumi muhasebeciler bazı kural ve gerekçelere tabi kalarak rekabet içindelerdir. 

Kuralları yerine getirerek ve genel hizmetlerin mallarına gerekli mali yatırımları 

yaparak gerçekleşir. Kuralların ve gerekçelerin bulunması umumi muhasebecilerin 

işlerini yerine getirmesi için önemli faktörlerdir. 
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4. Bu bolümde rekabetin olmadığını görebiliriz, kazancın olmadığı bu gibi kurumlarda 

rekabetinde olmadığını görebiliriz. Amaç hizmet olduğu için ve kazanç az olduğu 

için insanları bu gibi islere başvuru yapmalarını da zayıf kılmaktadır. 

5. Genel hizmetlerin kurumlarında sermayenin özel kurumlardaki gibi olmadığını 

görebiliriz, devlet kurumları sermayeden destek almadığı için sadece başka 

bakanlıktan aldığı mali destek üzerine kuruludur. 

6. Usul mülkiyeti devletin kurumları için genel mülkiyettir, devletin bütçesinden yıllık 

yenilenmeler ile desteklenir. 

7. Bütçenin düzenlemelerine göre mali harcamaların gerçekleştiği bölümleri belirgin 

ve onaylanmış haldedir. 

Bu esaslara göre tüm kurumların bu özelikleri göz önünde bulundurmalı, umumi 

muhasebecilerin işleri de bu sisteme göre uygulanmalıdır, ister mali listelerin bütçeleri 

olsun ister muhasebe kayıtları olsun devletin belirlediği bütçe kapsamında olmalıdır. 

Genel Muhasebenin Uygulandığı Alan: Genel olarak umumi muhasebenin 

uygulamaları devletin idari üniteler tarafından gerçekleşir ancak işlemlerin amacı kazanç 

değil hizmettir, hizmet ana amacım olarak göstere harekete geçmelidir. İsin içinde 

kazancın veya hasarın olmaması gerekir, devletin belirlediği bütçeden destek alarak 

işlemlerin sürdürmesi devam eder, böylece umumi muhasebe üniteleri devletin kurumları 

tarafından uygulanır ve hizmet vermeye devam eder. Karşılık beklemeden toplumun 

faydalanmasını sağlar. (Şelale Zhi, 2014, 6-8) 

2.2 GENEL BÜTÇELEMENİN EVRELERİ 

Genel bütçe ile ilgili işlemler, devletin yıllık harcamaları düşünülerek gelirlere göre 

belirlenir. Tüm tahmini bilgiler maliye bakanlığına gönderilir, arkasından bütçe tartışılır 

bakanların düşünceleri değerlendirilir, sonrasında sunulan bütçe uygulanır. 
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2.2.1. Bütçeyi Değerlendirme Aşaması 

Sunulan bütçe bakanlığa gönderilir bakanlık yapılması gereken değişiklikleri 

yaptıktan sonra oylamaya geçilir oylama tamamlandıktan sonra isleme geçirilir. 

2.2.2. Uygulama Aşaması 

Değerlendirme aşamasından sonraki evredir, onay aldıktan sonra bakanlıklara 

gönderilir her bakanlık payına düşeni uygular. Uygulandıktan sonra yılın sonunda 

hesaplama aşamasına geçilir sonuçlar değerlendirilir. (Star Times Forum, Genel Bütçe 

Hazırlama Aşamaları, 13.4.2013) 

http://www.startimes.com/f.aspx?t=32502505 

2.3 GENEL BÜTÇE PRENSİPLERİ 

2.3.1. Yıllık Prensibi  

Bütçenin suresi yıllık olarak değerlendirilir bunun sebeplerini de aşağıdaki gibi 

sıralayabiliriz: 

1. Genel harcamaları ve genel gelirleri etkilediği için tüm sezon harcamaları 

kapsamaktadır, haç mevsimleri harcamaları da değerlendirilir. 

2. Bütçe düzenlemesinin aşamaları farklı boyutlarda geçmektedir, bu yüzden 

yetişebilmesi için bir yıl ideal bir suredir. 

3. Bir yıldan fazla olan bir surenin bütçe düzenlenmesi gelir ve giderleri ölçmek 

düzenlemek zor bir işlemdir, surenin uzun olması takip etme yönünden de zordur. 

Bazı istisna durumlar hariç: 

4. On ikinci bütçeleme: Devlet bu tur bütçelemeye başvurma sebebi gelir ve giderleri 

kontrol altında tutamaması ve ülkenin riskli bir durumda veya savaş halinde 

olmasından dolayı kullanmaktadır, bütçeleme yıl boyunca aylık olarak düzenlenir. 

5. Ek düzenlemeler: Bütçelemeyi düzenlerken bazı durumlar gözden kaçabilir veya 

tahmin edilmeyecek bir durumla karşı karşıya gelebilir ancak bu durumu telafi 

etmek için ek düzenlemeler gerektirir. 

http://www.startimes.com/f.aspx?t=32502505
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2.3.2. Kapsama Prensibi 

Bu prensip devletin genel bütçeleme esnasında tüm giderleri ve gelirleri kapsayarak 

göz önünde bulundurarak her hangi bir kesintiye uğramadan ister tahsilâtla ilgili olsun iste 

ekstra harcamalar olsun hepsini bir arada değerlendirmektedir.  

Bu prensibin istisna durumları da vardır bunlar: 

1. Müteahhitlerin devlete verdikleri tazminat bedelini kapsamamaktadır. 

2. Devlete beli bir işlem bedeli sunulan hibeler, ayrı bir hazinede tutularak 

hesaplamalar dışında kalır. 

3. Özel hesaplar, devletin yedekte bulundurduğu hesaplardır, gizli olarak devletin 

hazırda bulundurduğu hesaptır. 

2.3.3. Umumiye Prensibi 

Bütçeleme şekli gelirlere veya giderlere göre olmaması gerekir, bazen gelirler 

giderleri karşılamayabilir veya daha fazla olabilir bu durumu bütçe düzenin esnekliğini 

etkilemektedir, buna örnek verecek olursak gümrük harçların eğitim harçlarını karşılaması 

durumudur. Bu prensibin istisnaları vardır. Bunlar: 

1. Zekâttan gelen gelirlerin beli bir bolüme hizmet vermesi amacı ile belirlenen 

harcamalar. 

2. Havaalanından gelen gelirlerin havaalanın ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır. 

3. Yolların genişletilmesi için kullanılan yol harçları. 

2.3.4. Birlik Prensibi 

Tüm gider ve gelirlerin ayni içeriğe sahip olmaları ve bir belgede düzenlenmesidir, 

bunun istisnaları: 

1. Müstakil bütçeler: Genel kurumların bütçeleridir, devlete ihtiyaç duymadan kendi 

giderlerini karşılayan kurumlardır, ancak enflasyon durumunda devletten destek 

alanlardır. 
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2. Ek bütçeler: Devlet tarafından ödenen bütçelerdir, devlet tarafından onaylanmış 

devletin rutin isleri dışında kullanılan ve esnekliğe sahip olan bütçedir. 

2.3.5. Açıklık Prensibi 

Tüm detayları içeren ve açıklık gösteren bütçedir, bütçe indeksini sunmakta çeşitli 

yöntemlerden ve grafiklerden yardım alarak kullanılır. 

2.3.6. Esneklik Prensibi  

Bütçeyi uygulama kolaylığından bahsetmektedir, yıl boyunca karşı karşıya gelecek 

tüm ihtimalleri ve buna karşı yedek planları içermektedir, bu prensibi uygulama 

yöntemlerinden: 

1. Aynı konulu bantların arasında geçiş kolaylığı. 

2. Aynı konulu bantlar arasında kuralların yer değiştirme imkânı sunmaktadır. 

2.3.7. Eşitlik Prensibi  

Gelirler ve giderler arasındaki eşitlik oranı bütçelemede düzenleme prensibidir, 

ancak ülkelerin farklı durumları negatif olarak etkileyebilir bunlar savaş veya enflasyon 

gibi durumlardır. Enflasyonun oluşması normal bir hal almıştır ancak bunun tedavi 

yöntemleri gelir ve giderleri eşitlemek veya birini yükseltip diğerini azaltmakla olur (Star 

Times Forum, Genel Bütçe Hazırlama aşamaları, 13/4/2013) 

http://www.startimes.com/f.aspx?t=32502505 

Genel bütçeleme prensipleri iki ana unsurdan oluşmaktadır:  

a) Genel Giderler 

Devlet tarafından sosyal hizmetlerin ihtiyaçlarını karşılamak için harcanan 

miktardır. Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlenen harcamalardır. (Abbas 

Abdel-Hafiz, 2012) 

http://www.startimes.com/f.aspx?t=32502505
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Devletin harcamaları olarak bilinir. Sosyal ihtiyaçları karşılamak için devletin onay 

alınmış bir şekilde hizmet verilir. Devletin yaptığı harcamaları esas olarak üç unsurdan 

oluşmaktadır: 

1. Nakit harcamaları karşılayan devlet harcamaları. 

2. Sosyal hizmetlerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 

3. Devlet adamları tarafından harcamaların gerçekleşmesi söz konusudur. 

Genel giderlerin bölünmeleri:  

- Normal harcamalar 

- Normal olmayan harcamalar  

Geçerli bir sebep bağlı olarak giderler: 

- Diplomatik ilişkileri koruma amaçlı içsel ve dışsal harcamalar. 

- Sosyal hizmetleri amaçlayan harcamalar, eğitim ve sağlık sektörünü kapsayanlardır. 

- Yatırım harcamaları, genel hizmet projeleri, özel ekonomi kurumları destekleme 

amaçlı kullanılır. Harcama türüne göre: 

- Gerekli harcamalar: idari, savunma veya güvenliği sağlayan genel harcamalardır. 

- Yardım amaçlı harcamalar: Devlet tarafından muhtaç insanlara veya bölgelere 

yapılan harcamalardır, üç bolüme ayrılır: 

1. Mali yardım harcamaları: Tüketim amaçlı verilen krediler ve yardımlardır. 

2. Sosyal yardım amaçlı harcamalar: Özürlü olanlara veya çalışma gücü olmayan 

İnsanlara yapılan yardımlardır, kredi seklinde verilir,  

3. Ekonomik yardım amaçlı harcamalar: Üretim yapanlara destek amaçlı verilen 

harçlardır, üretimi yükselterek fiyatları düşürmek hedeftir. 
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4. Yatırım amaçlı harcamalar: Toplumun gelirini yükseltmek amaçlı yapılan 

harcamalardır. Genel harcamalara örnekler: 

5. Maaş ve emeklilik  

6. Genel işlerin yerine getirilmesi devletin harcamaları. 

7. Reklamlar. (Mzouzah Bin İbrahim, 2012, 37-47) 

 

b) Genel Gelirler  

Devletin genel bütçesinde yer alan tüm tahsilât işlemlerini ister direkt ister endirekt 

olsun hepsini kapsamaktadır. Vergilerin tüm çeşitlerini de içerir, gümrük vergileri, ürün 

vergileri gibi ayrıca devletin içsel ve dışsal gelirini ve tüm kazançlarını içerir. Genel sektör 

şirketleri veya devletin genel olarak gelirlerini de içerir.  

a) Vergi gelirleri: Devletin en önemli gelir kaynağı olarak bilinmekte olan vergi 

devletin asıl harcamalarını karşılamaktadır aynı zamanda devletin sermayesini 

desteklemektedir, devletin siyasi ve sosyoekonomik durumunu belirlemekte en 

önemli aracıdır. Vergiler kural ve gerekçeler çerçevesinde tahsil edilir, ister gümrük 

veya urun vergileri olsun hepsini kapsamaktadır. 

b) Hibeler: Hibeler ticari ve yatırım amaçlı olarak iki sınıfa ayrılır. Hibeler zorunlu 

harçlardan değildir. 

c) Diğer Gelirler: Diğer kaynakların artılarına dayanarak destek almaktadır, diğer 

ekonomik kurumlarından artı kalan gelirlerdir, vergi kapsamına ve kazançlara dâhil 

olmayan gelirlerdir.  

- Mali unsularından gelen hâsılat 

- Mali evraklar ve krediler (Mısır Arap Cumhuriyeti, Mali Yıl Proje Devlet 

Bütçesinden Mali Tablo 2013-2014, Mısır Şura Konseyi'ne sunulan, Kahire, 2013)  

http://www.mof.gov.eg/mofgallerysource/arabic/budget2013-2014/financial_statement13-

14.pdf. 

http://www.mof.gov.eg/mofgallerysource/arabic/budget2013-2014/financial_statement13-14.pdf
http://www.mof.gov.eg/mofgallerysource/arabic/budget2013-2014/financial_statement13-14.pdf


                                               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3.1. ZEKÂTIN TANIMI 

Araştırmamızın bu bölümüne kadar verginin kapsamlı tanımından ve devlet yapısı 

içerisinde genel bütçelemenin öneminden bahsettik. Araştırmamızın konusu gereği vergi 

sistemi ile zekâtın karşılaştırılması gerekmektedir. Ancak daha önce de bu konu da yapılan 

araştırmalarda karşılaştırmalı örneklere pek rastlanamamıştır. Bu nedenle her konu ayrı 

başlık altında tek tek inceledik. Bu bölümde ise İslam’ın beş farzından biri olan ve toplum 

içi dayanışma ve yardımlaşmayı emreden zekâtı İslami kaynaklardan detaylı olarak 

inceleyeceğiz. Bu konuda yapılan çalışmalara da değinerek zekâtın verginin ikamesi olup 

olamayacağını tartışacağız.  

İslam, toplumun sosyal yüzünü temsil etmektedir. Zekât İslami şartlardan biri ve 

topluma büyük katkısı olan aynı zamanda fertlerin nefsini yükselten araçtır. Zekât 

insanlara ahlak dersi verirken aynı zamanda ekonomik ve sosyal durumları da 

düzenlemektedir. İslam emirlerini yerine getiren kişiler her zaman zekâtın ne zaman ve ne 

kadar ödenmesi gerektiğini araştırmaktadır. Zekât toplumun sosyal gelişimi ve 

günümüzdeki değişiklikleriyle birebir alakalı olup beraberinde yürütülmektedir. 

Günümüzde ise zekâtı araştırmaya kalkan kişiler eski kavramlarla karşı karşıya gelebilirler. 

Bu konuda ki eski kavramlar farklı ve aynı zamanda çeşitli tartışma yöntemleri ile alakalı 

olabilir.  

Bu kavramlar günümüzde artık yer almamaktadır. Günümüzdeki ekonomik veya 

mali kaynaklarla ilgili kavramların fıkıhta olmadığını görmekteyiz. Bununla birlikte fıkhın 

değişik yorumlanması ve karmaşık bir hal aldığından günümüzdeki araştırmacıların da 

kafasını karıştırıp aradığı cevapları bulmasına engel olabilir. 

Allah-u Teâla Kuran-ı Kerimde “Namazı dosdoğru kılın ve zekâtı verin, kendiniz 

için önceden gönderdiğiniz her hayrı Allah yanında bulursunuz, hiç kuşkusuz Allah bütün 

yaptıklarınızı görür” buyurmaktadır. (Bakara Suresi, Ayet 110) 

Büyük fakih Yusuf El Karadavi’nin zekât yorumu şöyledir: Zekât sadece hayır 

işlerinden birisi değildir, aynı zamanda İslam’ın en önemli farzlardan biridir.  
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Aynı zamanda ibadet halidir. Zekat gönüllü bir sadaka fiili değildir. İslam’a göre 

zekat fakirlerin zenginlerin malları üzerindeki hakkıdır. Zekat emri yerine getirilirken 

zenginin fakire herhangi üstünlük veya minnet duymamasını sağlar. Mal sahibinin mihneti 

olmadan karşı tarafa bir miktar harcama sağlaması gerekir. 

Aynı zamanda malum bir haktır. Allah-u Teâlâ tarafından İslam şeriatı tarafından 

bütün sınırları ve şartları ile açıklanmıştır. Aynı zamanda miktarını, yöntemini ve zamanını 

belirtme konusunda açıklama yapılmıştır. Böylece Müslüman birey neyle karşı karşıya 

olduğu net bir şekilde anlamış olur. Bu halkın şahsi bir kimlik tarafından sorumluluğunu 

almamaktadır. Müslüman bir devletin bu sorumluluğu alması, tahsilâtın ve eşit bir şekilde 

dağıtılmasını gerekli kılmaktadır. Zekat emir olarak gerçekleşir, şer’i bir vergi olarak alınır 

ve gönüllü bir yanı yoktur. Kuran-ı Kerime göre; “onların mallarından sadaka al” sünnetin 

tatbikatına göre ise; bu zenginlerden alınmaktadır. Aynı zamanda Peygamberimizin 

hadisine dayanarak; “onlara bildir ki, sadaka farzdır zenginlerinden alıp fakirlere 

verilmelidir.” Devletin bunu takip etme ve bu konuda yetersiz olanı cezalandırma hakkı 

vardır. (Mohammad bin Salim 2013, 37) 

İmam Muhammed Bin Hanbelin yorumu şöyledir; Mal sahibinin kendi eli ile zekât 

vermesinin daha uygun olduğunu belirtir, güvenilir birisi varsa da onun tarafından 

ödenmesinde bir sakınca yoktur, ancak zekâtı kendi aleyhine kullanmamak şartı ile verilir. 

Zekâtın esasları vergi esaslarından başka bir yol almaktadır, verginin esas amacı 

faydalanmak ve topluma fayda sağlamaktır. Verginin günümüzde ki şartlara göre 

değişiklik göstermesi ve değişik kaynaklara konmasın da dünya şartlarından etkilenmesi 

önemli bir rol almıştır. Dünyanın daha küçük bir hal almasını sağlayarak gümrük 

vergilerini en aza indirerek veya iptal ederek oluşmasıdır. 

Zekât ise olgun bir şekilde var oldu, Allah’ın farz ettiği ve insan tarafından kendine 

düşmesini sağlamakla birlikte sosyal toplumun kaynaşması, ruhsal dengelerin kurulmasını, 

birimiz hepimiz için hepimizi birimiz için olan gerçeği sağlamaktır. Zekât aynı zamanda 

ibadet unsurlarından biri olarak herhangi kurala tabi kalmamaktadır. 
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Devlet vergi zorunluluğunu, İslami mali fikirlere farz ettiği gibi kanunen de farz 

etmektedir. (Abdul Bast Ali Jasim tarafından yorumlanmıştır) 

Araştırmacının bakış açısından: Zekât İslam ekonomisinin en önemli unsurlarından 

biridir, İslam dininin diğer İslam şartlardan farkı ise gelişime ve genişlemeye uygun 

olduğu tek unsundur. Mezhepler de, fıkıh âleminde ve din adamları arasında olan olayda 

bundan ibarettir.  

Malların çeşitleri arttığı gibi zekâtta bu yolda günümüzde uzun bir yol kat 

etmektedir. İslam dünyasının sarsılması ile birlikte servetlerin çeşitlenmesini de 

görmekteyiz. İslam ülkelerinde zekâtın uygulanmasında tamamen veya kısmen aksaklık 

yaşandığını görmekteyiz. Böylece din adamları tarafından zekât kavramının daha geniş bir 

anlam kazanmasına çalıştılar. Zekâtın İslam devletlerinde önemli bir gerçek olduğunu 

göstermeye gayret ettiler.  

İslam araştırmacılarının İslami düşünceye dayanarak zekât kavramını geliştirmeleri 

ve önemini açığa çıkarmak için çalışmalara başladıkları zamanlar oldu. Ekonomik veya 

sosyal durumlarında önemli rol aldığını da göz önünde bulundurarak, eldeki ihracat 

mallarını kullanarak ihracatı düşünmeyerek adım atmalarının önemli olduğunu 

düşünmektedirler.  

Zekât İslam’ın beş şartından birisi olarak namazla alakalı Kuran-ı Kerim’de on defa 

namazdan sonra zikir edilmiştir. Peygamber Efendimizin buyurduğu ve Kuran-ı Kerimde 

geçtiği gibi zekât farzdır. Sebebi malların kümeleşmemesidir. İslam şeriatına göre nisabın 

oluşmasıdır. İslam özelliklerinin en yücelerindendir zekât. Aynı zamanda İslam dininin ne 

kadar hak ve eşitlik taraftarı olduğunu göstermektedir. Diğer insani hizmetlerle 

karşılaştırırsak toplum arasındaki tabakaların yakınlaşmasına yardımcı olmaktadır. 

İnsanların birbirine sevgilerini arttırmaktadır. Kıskançlık ve nefretin oluşmasını ortadan 

kaldırmaktadır, Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi; “Zenginlerden alınır fakirlere 

verilir.” 

Dünya genelinde gelişime bakarsak, İslami bir ülkenin zekât şartını iptal ederek 

vergiyi farz etmesi yanlıştır, bu anlama gelen fetvalar netlik taşımamaktadır, zekâtın 
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adayları kuranda belirgin bir şekil almıştır. Kuran da belirlenen sekiz kısım insan dışında 

kullanılmamalıdır.  

Zekat; yoksullar, düşkünler, sadakaları toplamakla görevli olanlar, Müellefe kulub, 

azad edilecek köleler, borçlular, Allah yolunda çalışanlar ve yolda kalmışlar içindir. an 

böyle farz kılınmıştır, Allah her şeyi bilir tam hikmet sahibidir. (Tevbe Suresi, ayet 60) 

El Karadavi din âlimi bu konudaki bakış acısı şöyledir; Zekât sabit bir haktır Allah 

tarafından farzdır, fertlere vekâleten sunulan hak değildir. Allah’ı razı etmeyi amaç 

edinmiş, ahireti kazançların en büyüğü bilmiş insanlar tarafından yerine getirilir. Ahirete 

inanmayan Allah korkusu taşımayanlar için değildir. Mal mülk sevgisi kalbinde yerleşenler 

için değildir. Bireysel bir ihsan değildir, ancak devlet tarafından topluma sunulan hizmettir. 

Yönetim tarafından organize edilir, tahsilât edilen kişilerden tahsil edilir beli kişilere temin 

edilir. (Muhammed bin salim 2013, 42) 

Sözlükte zekât; bereket, gelişim, ıslah sağlamak demektir. Zekât ismini almasının 

nedeni mal sahibinin malını mülkünü yükseltmekte olduğu içindir. İbni Teymiye’nin 

buyurduğu gibi; “Zekât yapan kişinin mal mülkü yükselir ve yücelir.”  

(Toplam Arapça sözlük- Arapça sözlük) http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ا 

Zekât; belirli miktarda belirli şahısların tarafından belirli zamanda gerçekleşir. (Ali 

Bin Al-Ajmi ASHI, 2010) Zekat; tezkiye etmek bir ürünün fazlalaşması aynı zamanda 

temiz bir hal alması anlamına gelmektedir. 

İslam şeriatına göre zekât; Allah-u Teâlâ tarafından ekonomik durumları iyi olan 

kişilere belirli bir zamanda belli bir miktarda farz kıldığı paydır. Ödenen veya çıkan 

miktara zekât denmektedir. Aynı zamanda sadaka olarak ta Kuranda belirlenmiştir, Allah-u 

Teâlâ buyurduğu gibi; Onların mallarından, kendilerini temizleyeceği, yücelteceği bir 

sadaka al ve onlara duâ et. (Tövbe Suresi, ayet 103) 

Araştırmacının burada belirtmek istediği zekât Allah tarafından devletin geliri 

olarak güçlü Müslüman hâkim tarafından zenginlerden alıp şeriata göre fakirlere dağıtılır. 

Zekâtı hak edenlerse Tevbe suresinde açık bir şekilde bahsedilmiştir. Zekâtın devlet 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/الزكاة/


38 

 

tarafından tahsilâtın yapılması durumunda tahsilâtı biriktirmek gerekir. Bunun içinde 

devlet bütçesinde de zekâta yer ayırması gerekir.  

3.2. ZEKÂTIN ÖNEMİ 

Zekât İslam’ın üçüncü önemli emridir. Hicri takvimin ikinci senesinde Medine’de 

şart koşulmuştur. Zekâtla ilgili yirmi sekiz ayette tekrar edilmiştir. Namazla birlikte birçok 

ayette bahsedilmiş durumda olduğundan namazla eş değer sayılmıştır. (Abdullah bin 

Mansour, 2008, 45-46) 

Zekât üçüncü önemli şart olması ile birlikte İslam’ın temelini oluşturan esaslardan 

biridir. Sadece ibadet şekli olmadığını daha fazla değerli olduğunu görmekteyiz. Bir 

bireyin Müslüman olması için zekât farzının yerine getirmesi ve bununla birlikte inançlı 

olması şarttır. Diğer unsurlara göre ekonomik ve mali durumları da desteklediğini 

görmekteyiz. Allah-u Teâlâ zekâtı imandan ve başarılı bir hayat sürmekten yana sebep 

kılmıştır, Kuran-ı Kerimde buyurduğu gibi: Ve onlar, Allah için halifeler olarak dinde halis 

kullar olmaktan ve namazı ikame etmekten ve zekâtı vermekten başka bir şeyle emir 

olunmadılar. İşte Kayyum din (kıyamete kadar devam edecek din) budur. (Beyine suresi, 

ayet 5) 

Kuranı kerime göre zekâtın önemini şöyle de özetleyebiliriz: 

Zekâtın ferde veya topluma göre önemi: İhtiyacı olanlara hizmete bulunarak, 

zayıfları güçlendirerek, İslam milleti adına saygıdeğer bir tablo çizmektedir. Zenginin 

kalbini bencilikten dünyalı olmaktan kişiliğini kinden kurtaracaktır ve yüceltecektir fakirse 

küçük düşürmekten kinden istemediği suçları islemekten uzak tutarak toplumun sağlıklı 

olmasına yardımcı olacaktır. 

Diğer toplumlara göre zekâtın önemi: zekâtın içeriği ekonomiye katkı sağlayarak 

bazı hedefleri amaçlanırdır bunlar: kümelenen malları ortada harcayarak kümeleşmeye 

engel olur, gelirleri sirkülasyon seklinde tekrar piyasaya sürerek ürünlerin üretiminde e 

pozitif etki yaratmaktadır. Bakara suresinin 43.ayetinde de: Ve namazı kılın ve zekâtı 

verin. Ve rükû edenlerle beraber rükû edin kelamı buyrulmaktadır. 
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Lokman suresi 3 ve 5 ayette: Muhsinler için hidayet (erdirici) ve rahmettir. Onlar, 

namazı kılarlar ve zekâtı verirler. Ve onlar, ahirete (Allah’a ulaşmaya) yakın hâsıl ederler 

(kesinlikle inanırlar) İşte onlar, Rab’lerinden bir hidayet üzerindedirler. Ve işte onlar; onlar 

felâha erenlerdir buyrulmaktadır. 

Hac suresi 41.ayet: Yeryüzünde onlara imkânlar verseydik, namazı ikame ederler 

(kılarlar), zekâtı verirler, maruf ile emrederler ve münkerden nehye derlerdi (yasaklarlardı) 

Bütün işlerin akıbeti (sonucu), Allah’a aittir (hüküm ve takdir Allah’ındır) 

Nur suresi 56. Ayette de: Ve namazı ikame edin. Ve zekâtı verin. Ve Resule itaat 

edin ki böylece rahmet olunasınız, buyurmuş Allah-u Teâlâ. 

Peygamber efendimizin sünnetti şerifin zekât farzın İslam dinin esaslarından 

olduğunu göstermiştir. Abdullah bin Ömer den Peygamber Efendimizin hadisi: Ey oğlu 

İslam dini beşten ibarettir, Allah-u Teâlâ’ya şahadet kelimesi getirmek ve peygamberlere 

inanmak, namaz kılmak, zekât yapmak, oruç tutmak, hac vazifesini yerine getirmek. 

Sahabeler bu farzın önemli olduğunu göstermek için buna engel olanlara savaşmayı 

göze almışlardı, bu farzı inkâr etmek şirk etmek anlamına gelir. Abu Hureyre’nin, Abu 

Bekir’den aktardığı hadisten, Islama sırt çevirenlerin zekât farzını ödemekten 

kaçındıklarında, Allah’ın adına yemin ederim ki namazla zekât arasında fark yaratanlarla 

savaşırım, Peygamber Efendimiz olsaydı aynısı yapardı, demişti Ebu Bekir. 

İslam dininde zekâtın keyfi olduğunu hiç kimse zannetmesin, şeriata göre 

zorunludur bunu yerine getirmeyenlerinde ek ücret vererek cezalandırılırlar. Muaz Bin 

Jebelden Peygamber efendimizden: Zekât farzını yerine getirenlerin ecir kazanmak amaçlı 

yapmak için yayanların ecirleri kazanmışlarıdır. Bunu engel olanlarının karşılarında beni 

bulurlar Allah’ın malından zekâtın payı vardır ve bunun içinde Al Muhammed’in hiçbir 

çıkarı yoktur) 

Abu Hureyre Peygamber efendimize gelen hadisi şerifte ise (Allah’ın verdiği 

rızkından zekât payı ayırmayanlar ahirette boyunlarını saracak şekilde cezalarını 

çekecekler) 
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Allah-u Teâlâ kitabında buyurduğu gibi: Allah’ın, bol ihsanından kendilerine 

verdiği şeylerde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar, bu 

onlar için şerdir kıyamet günü, cimrilik ettikleriyle tasalandırılacaklardır. Göklerin ve yerin 

mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. (Ali İmran, ayet 180) (Ali Bin Al-

Ajmi ASHI, 2010) 

Tevbe suresinde ayet 5’de: Eğer tövbe ederler, isyandan vazgeçerek Allah’a itaate 

yönelirler, namazı adabına riayet ederek, aksatmadan aşikâre kılarlar, vicdanlarını, 

servetlerini, sosyal bünyelerini arındıran, berekete vesile olan zekâtı verirlerse onları 

serbest bırakın. Allah çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir buyrulmaktadır. 

Abdullah bin Ömer den peygamber efendimizin hadisi şerifini bizlere aktarırken: 

insanlarla savaşmayı sürdürmeye emir aldım ta ki Allah’ın tek olduğuna ve peygamberine 

inanana, namaz vazifesini yerine getirene, zekâtı tamamlayana kadar canlarını İslam için 

adayanlar olarak kurtulmuş olurlar, ALLAH tarafından muhasebe olurlar. (Abdullah bin 

Mansur, 2008, 47–48) 

Zekât birçok toplumun onurunu yerine getirerek İslam toplumunu yüceltmekte 

olacaktır, çoğu kişiler kendilerini küçük düşürerek veya dilenerek para kazanmayı tercih 

etikleri için onurlarını kaybetmiş olurlar bu kişiler fakir olanlardır, zekât buna engel 

olmaktadır. (Muhammed Bin Salim, 2013, 23) 

Kuranı Kerimde buyurulduğu gibi: Ey iman edenler! Hahamlar ve rahiplerin çoğu, 

insanların mallarını haksızlıkla yerler. Allah yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüşü 

biriktirip Allah yolunda infak etmeyenlere can yakıcı bir azabı müjdele. (Tevbe suresi ayet 

24) 

Azap günü, dünyada iken biriktirilip yığılan altın ve gümüşler Cehennem ateşinde 

kızdırılır ve sahiplerinin alınları, yanları ve sırtları onlarla dağlanır: “İşte” denir 

kendilerine, “bunlar, nefisleriniz için yığıp biriktirdiğiniz altın ve gümüşlerdir. Şimdi tadın 

bakalım o durmadan yığıp biriktirdiğiniz şeyleri! Buyrulmuştur. 
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3.3. ZEKÂTIN ŞARTLARI 

Zekât; şeriatın farz ettiği iki taraf arasında, belirli bir zaman diliminde, belirli bir 

miktardaki (nisaptaki) malın, (tarım ürünleri, hayvan veya ticaret malları gibi) belirli 

kişilere (fakirler, miskinler, işçiler, borcu olanlar, müellefe kulüb ve Allah yolunda 

çalışanlara) verilmesi zorunlu bir sorumluluktur. Zekâtın verildiği yer Kuran’da belirgin 

bir şekil almıştır. Kuran’da belirlenen sekiz husus dışında kullanılmamalıdır. (Muhammed 

bin Salim, 2013, 19) 

Allah-u Teâlâ tarafından bir emirdir zenginlerin malından hakkını alması fakirlere 

dağıtması. Tevbe suresi 103. ayetinde belirtildiği gibi, Peygamberimiz dâhil sahabelerden 

zekâtı toplayıp fakirlere dağıtılması gerekmektedir. Sultan: Vali veya hâkim bu farzın 

yerine getirilmesinde sorumlu olandır. 

Araştırmacının zekâtı tanımlaması: Allah-u Teâlâ tarafından farz kılınan zekât ilahi 

bir emirdir. Sünnet ve din adamları tarafından miktar ve oranları açıklanmıştır. Miktar 

toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak ve aynı zamanda dengeyi bozmayacak şekilde 

kurulmalı, hâkim farz olan zekât payını zenginlerden alıp fakirlere dağıtmak zorundadır, 

bunların hepsini de belgelendirilmesi gerekmektedir, hâkim veya hâkimle herhangi bir 

yakınlığı olanlar tarafından sahiplenmemeli. Araştırmacının bu konuda ki bakış açısı 

şöyledir, zekât toplumun eşitliğini ve huzurunu sağladığı bir sistemdir. 

Şeriata göre zekât oranlarını belirtmek günümüzde ki durumlara göre 

değerlendirmek oranlarda israf olmayacak şekilde ayarlamak sorumluluğunu almaktadırlar. 

İsraf olmadan oranı eşit bir dengede tutarak hem fakiri hem de zengini fazla etkilememek 

anlamında zekât payını belirlemek alınması Allah-u Teâlâ tarafından Müslüman hâkim 

bireyine zenginlerden alınmasını ve hak edene aktarılmasını emir etmiştir, ekonomik 

olarak anlamına gelirsek zekât payının tahsilâtı ve hak edene verilmesidir. Mallara zekât 

payı düşmesi için bazı önemli şartların bulunması gerekmektedir.  

1. Tamamen mülk sahibi olmak: malın zekâtı ödeyen kişiye ait olmasıdır. 
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2. Kalkınma: Arapça sözcüğünde fazlalaştırmak demektir, günümüzdeki anlamı ise 

sahibine gelir getirmesini sağlamak böylece faydalanarak sermaye kurabilir ve ticarette 

kullanabilir bir hal almaktır.  

3. Nisabın oluşması: İslam dinin fayda sağlayan zekâtın beli bir mikalara 

oluşmasına nisab ismi vermektedir, din adamları ise nisabın oluşmasının önemli bir Sart 

olduğunu göstererek zekâtın ödenmesinin faydalı olduğunu düşünmekteler. 

4. Bir dönemin geçmesi: Dönem Arap takviminde 12 ay demektir yani malin 

üzerinden 12 ay geçmesi gerekmektedir ki zekât payı hakki olsun, peygamber efendimizin 

hadisi şerifinde buyurduğu gibi: bir malin üzerinden 12 ay geçmesi gerekir ki zekâtı haki 

olsun. (Fatıma 2009, 42) 

5. Malın ihtiyaç dışında olması: zekâtın asil ihtiyaçlara değil de artan paya hak 

olması gerekmektedir. Bir ailenin ne kadar fertten oluşursa oluşsun ihtiyaçları karşılayacak 

kadar imkânlar varsa zekât hakki düşmemektedir. Başka bir değişle zekât farz değildir, 

zekâtın farz olduğu durumu ise ihtiyaçları karşıladıktan sonra artan bütçeye haktir. 

6. Malların borç altında olmaması: nisabın borçlu olmaması demektir, ihtiyacı 

olmayan mala zekât haktır, eğer kişi bir borç altında ise mallarına zekât hakkı 

düşmemektedir yani zekât farz değildir, nisabın oluşması kişinin zengin olmasını gösterir 

böylece zekât payının ödemesinde sıkıntı yasamadan gerçekleştirir, peygamber efendimiz 

buyurduğu gibi (en iyi sadakalar zengin tarafından yapılan sadakadır) (Muhammed bin 

Salim, 2013, 30–35) 

3.4. ZEKÂTIN ÇEŞİTLERİ 

Din adamları Müslümanlara erkek veya kadınlara belirli şartlara göre zekâtı üç ana 

çeşide ayırmaktadırlar: 

a) Zekâtın farz olduğu mallar: 

1) Nakit (altın veya gümüş): Tevbe suresinde 34.ayette (Ey iman edenler! 

Hahamlar ve rahiplerin çoğu, insanların mallarını haksızlıkla yerler. Allah yolundan 
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alıkoyarlar. Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda infak etmeyenlere can yakıcı bir 

azabı müjdeler) 

2) Ticaret teklifleri. Kuranı Kerimin Bakara suresinin 267.ayetin de; Ey iman 

edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah 

yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye 

kalkışmayın ve bilin ki Allah, her bakımdan zengindir, övülmeye lâyıktır buyrulmaktadır. 

3) Tarım ve mahsulâttaki zekât: Anam suresinin 141 ayetinde; Çardaklı ve 

çardaksız (üzüm) bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurma(ları), ekin(ler)i, zeytinleri, narları -

birbirine benzer, benzemez biçimde- yaratan hep O'dur. Her biri meyve verdiği zaman 

meyvesinden yiyin, hasat günü hakkını (sadakasını) verin; fakat israf etmeyin; çünkü O, 

israf edenleri sevmez! 

4) Metaller ve cevherler: Bakara suresi 267.ayette; Ey iman edenler! 

Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda 

harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye 

kalkışmayın ve bilin ki Allah, her bakımdan zengindir, övülmeye lâyıktır, buyurmuştur. 

5) Malların bütün çeşitleri ile: Tevbe suresinin 103.ayetinde (Onların mallarından, 

kendilerini temizleyeceğin, yücelteceğin bir sadaka al ve onlara duâ et; çünkü senin duan, 

onlara huzur verir. Allah işitendir, bilendir buyrulmuştur.  

3.4.1. Zekâtın Şart Olduğu Mallar 

1. Nakit (altın veya gümüş): Bu konudaki yorum Tevbe suresinin 34. ve 35 

ayetinde açıklanmıştır. “Ey iman edenler! Hahamlar ve rahiplerin çoğu, insanların 

mallarını haksızlıkla yerler. Allah yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüşü biriktirip Allah 

yolunda infak etmeyenlere can yakıcı bir azabı müjdeler. O azap günü, dünyada iken 

biriktirilip yığılan altın ve gümüşler Cehennem ateşinde kızdırılır ve sahiplerinin alınları, 

yanakları ve sırtları onlarla dağlanır: “İşte” denir kendilerine, “bunlar, nefisleriniz için 

yığıp biriktirdiğiniz altın ve gümüşlerdir. Şimdi tadın bakalım o durmadan yığıp 

biriktirdiğiniz şeyleri buyrulur. 
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Altın olsun veya gümüş her ikisini de Allah tarafında paha biçilmez bir nimet 

olarak kuluna sunmaktadır. Her ikisinin nadir olması için eski asırlardan beri bazıları nakit 

seklinde kullandıkları için yüksek değer kazanmaktadır, İslam şeriatının bu konudaki 

bakisi farklı olduğu ayni zamanda sürekli gelişen servet olarak görmektedir, bu ürünlerin 

üzerine nisabın oluşması zekât payın farz olduğunu da görmekteyiz. 

Altının değeri seksen beş gram olduğunda ve üzerinden on iki ay geçtiği 

takdirde(bir dönem) zekât payı onda çeyreği kadar olarak hesaplanmaktadır, seksen beş 

gram altın her ne kadar artarsa artan oranında da onda çeyreği kadar olarak hesaplanır. 

Gümüşte ki olay farklıdır her iki yüz dirhem üzerine düşen zekât payı oranı beş dirhemdir, 

din adamları nisab oluşma oranın %2, 5 olarak hesaplamaktadırlar, bu oranın makul olması 

ve herkes tarafından kabullenmektedir. Ancak altının ve gümüşün ayrı cinsten oldukları 

için ayrı ayrı hesaplanmaktadır, zekât her birine ayrı uygulanmaktadır hiç birinden muaf 

olmamaktadır. 

Abı Saad Elhdri den peygamberimizden gelen hadisi şerifte; Zekâtın düşmesi ve 

nisabın oluşması yirmi dinarın olduğu zamandır ve üzerinden bir dönem geçme şartıyla 

yarım dinar zekât payı düşmektedir, 20 dinarın üzerine artanda ayni oranda 

hesaplanmalıdır. 

Kadınlar tarafından sus olarak kulan ilan altın veya gümüşler ise zekâtın farz 

olmadığını görüyoruz, ancak erkekler tarafından kullanılan kılıç altın süsü ve benzerine 

zekât farzdır, ticarete kullanılan süs ise zekâtını vermek şarttır, ancak zekât vermekten 

kaçınmak için kullanılan süs altınlara veya gümüşlere zekât hakki şarttır, üzerinden bir 

dönem geçerek ayni oranda zekât payı ödenmesi gerekir. (Fatima, 2009, 28-31) 

2. Ticaret Teklifleri: Din adamları tarafından ticaret serveti olarak 

adlandırılmaktadır, tüm alışverişe dâhil olan malları kapsamaktadır, ihracat veya ithal 

mallar, gayrimenkul veya tarım büyükbaş hayvan veya erzak hepsini kapsamaktadır. 

Malların sahibi bir kişi veya birden fazla kişi olabilir, bunun gibi mallara ticaret teklifleri 

olarak adlandırılmaktadır. 
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Tanımına gelince: satışa sunulan tekliflerdir, muhasebede tedavülde olan mevcudat 

olarak bilinir, esnafın malları satın aldığında ticaret amaçlı satın aldığını görmekteyiz bu 

mallar, el aletleri araçlar, gayrimenkul olarak olabilir, zekât şartları var olduğu takdirde 

zekât payı uygulanmalıdır,  

Tüketilen teklifler ise tüketmek amaçlı kullanılan şahsi tekliflerdir, ticaret amaçlı 

kullanılmayan mallardır, muhasebede sabit mevcudat olarak bilinir, esnaf tarafından 

alındığı zaman üretim amaçlı aldığı aletler veya binalardır buna benzer birçok örnek vardır, 

tüm bahsettiğimiz örnekler sabit mevcudat olarak bilindiği için zekât şartları 

uygulanmamaktadır. http://www.alargam.com/zakat/ragm79.htm) 

Ticari tekliflerin detaylı tanımı ise, ticaret amaçlı kullanılan her şeyi dâhil 

kılmaktadır, bu gibi mallarda iki unsurun var olması şarttır, üretim ve kazançtır, üretim 

alışveriş demektir. Kazançsa alışverişten gelen gelirdir, ticaretin olmazsa olmazlarından iki 

unsurdur, ancak ticarete, sahtekârlık veya manipülasyon yapılmamalıdır, şeriata yasak olan 

ürünlerde de ticaret yapılması yasaktır, esnafın kazancından borçları ve asil harcamaları 

ayırdıktan sonraki zekât oranı %2, 5 olarak kardan hesaplanacak şekilde uygulanacaktır. 

Esnafın tüm gelirini ve sermayesini toplu halde bulundurması din adamlarının 

tercih ettiği bir durumdur, gayrimenkuller veya sabit mevcudatları ise bir yana ayırarak 

belirli kazanç elde ederek hesaplamalarını daha kolay elde edebileceklerdir. (Fatıma 2009, 

30) 

3. Tarım mahsulâttaki zekât: En’am suresi 141.ayette Allah Teâlâ şöyle buyurdu: 

hasat günü hakkını (sadakasını) verin. Peygamber efendimizin hadisinde ise (beş vasaktan 

fazlasında sadaka vardır) buradaki yasak 320 pound anlamına gelir,  

Bu konudaki nisabın oluşması vasak ile ölçülür, vasak ise saa ile ölçülür, saa ise 

med ile ölçülür, yasak 60 saa demektir, bir saa 4 med demektir, med iki avuç dolusu 

demektir, med ayni zamanda hacim ölçüsü olarak Kabul edilir, med 5.333 pound demektir, 

peygamber efendimize göre med ise 1,33 pounddur. Bir pound (4/7. 128) dirhem demektir, 

bu oran 90 dinara eşittir, dirhem ile dinar arasındaki oransa 10:7.  

http://www.alargam.com/zakat/ragm79.htm
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Ancak iki değerlendirme vardır: Maliki, safi, Hanbelî mezhebine göre bir dirhemin 

resmi oranı 55 tahıl arpasıdır. Hanefi mezhebine göre bir dirhemin resmi oranı 70 tahıl 

arpasıdır, ayrıca dirhem nakit olarak piyasada bulunur ayni zamanda gümüşten olduğundan 

ölçü aracı olarak kullanılmaktadır, iki farklı değerlendirmesi vardır, biri 2.97 gram kabul 

edilirken diğeri 3.17 olarak kabul edilmektedir. 

Abdullah bin Mansur El Gafili şeriata göre dirhemin dinarla asil değerini bulmaya 

çalıştı, sonuç olarak bir dinar 4.24 gram olduğunu ispatladı ve 72 tahıl arpasının değeri 

4.25i gösterdi, bu oran dinarın resmi değeri olarak kabul edildi. (Abdullah bin Mansour, 

2008, 93-101) 

Metin ve gaye kitabında mahsulatın nisab hakkı beş vasak olarak göstermektedir 

yaklaşık 1600 pound sulandırma yöntemine göre zekâtın oranı da değişmektedir eğer 

sulandırma yağmur suyu ile olduysa 0,1 oranında zekât payında düşüş söz konusudur veya 

insan tarafından yer altından kuyulardan faydalanarak sulandırma yapıldıysa 0.5 oranla 

zekât payından düşüşü sağlanacak. (Sharaf al-Din Yahya, 1996, 21-22) 

Araştırmacının açıklamasına göre: Nisab=5 vasak*60 saa*4 med*1.333 

pound=1599, 6=1600 pound demektir. 

Günümüzdeki nisab oranları: Nisabın ağırlığa göre hesaplanması veya hacme göre 

hesaplanması ile birlikte iki sekil almaktadır,  

1- Ağırlık olarak değerlendirme: Gram ile ölçülür, resmi dirhem oranı dinara göre 

10, 7 yani her 7 dinar 10 dirheme eşittir, böylece dinarın oranı bir formüle ortaya 

çıkmaktadır: 

Dinarın ağırlığı 4.24*0, 7=2.968=2.97 gram dirhemin ağırlık oranı, ilk hesaplamayı 

onaylamaktadır,  

Medin ağırlığı =1.3 pound *4/7. 128 dirhem *2.97 gram her dinar için=508.75gram 

Saa ağırlığı=508, 75*4med=2035gram 

Nisab ağırlığı=5 vasak*60 saa*2035=610.5kg 
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İkincisi: Nisabın hacmiyle değerlendirilmesi: Buradaki ölçüm (ml) ile olur.  

Birinci yöntem: laboratuvar incelemeler sonucu saa ağırlığının 2035g=2430ml 

olduğunu göstermektedir. Yani Nisab=5*60*2430=729 litredir. 

İkinci yöntem ise: araştırmalar sonucu 40 avuç =628ml= 1 med, Saa=4*628=2512 

ml Yani Nisab=5*60*2512=753.6 litredir. (Abdullah bin Mansour, 2008, 102. 106) 

Kiralık arsanın tarımı ve hâsılatın zekâtı: eğer arsa başkasına ait ise kiralık arsa 

hâsılatının zekâtını kiracı ödemektedir, ancak arsa sahibi arsanın değerinin hesaplayarak ve 

üzerinde bir dönem geçtikten sonra zekât payı 2,5 % oranla ödemek zorundadır, sulama 

sözleşmesi arsa sahibi ve kiracı arasında varsa hisleri paylaşıyorlarsa o zaman zekât her iki 

tarafa hâsılatı hesaplayarak ve üzerinden bir donem geçtikten sonra zekât payını ödemek 

zorunda kalırlar. 

Tarım ve hâsılat ile ilgili genel koşular: Her sınıf aynı cinsten hesaplanacak şekilde 

değerlendirilmelidir, başka farklı cinsler tek tek hesaplanmamaktadır. Eğer hâsılatın 

kalitesinde farklılık varsa orta değerin üzerinde zekât payı hesaplanır, orta değerin altına 

inmemeli. Yapılacak tarım bir kişi tarafından olduğu takdirde arsanın şekli nasıl olursa 

olsun aynı değerde hesaplanmalıdır. 

Asıl olan yöntem tarımcı zekât payını hâsılattan çıkarmaktır ve din adamları ise bu 

konuda ayni şekilde düşünmektedirler, hâsılattan ödenecek değeri hesaplayıp piyasaya 

göre değerlendirilip nakit olarak ödenmesidir. http://www.alargam.com/zakat/ragm78.htm) 

4. Deniz servetlerine değerli metallere zekât uygulanması: Metallere uygulanan 

zekât: Yeraltı zenginliklerinden elde edilen maden çeşitleri, sıvı halinde veya katı olabilir 

bunlara örnek olarak, doğal gaz ve petrol olabilir. Yeraltında veya deniz altında tüm 

değerli madenleri veya metal çeşitlerini kapsamaktadır, ister sıvı halde olsun petrol gibi 

ister dijit halde olsun tuz gibi, demir veya kibrit. 

Altında zekât nisabı ne kadarsa maden ve metallerde ayni hesaplama yapılmaktadır, 

altının 85 gram oranından nisabın hesaplanması gerekir ve çalışmalar durdurulduğu zaman 

belli gerekçeler yüzünden veya çalışanların gerekçeleri yüzünden nisabın uygulanmasında 

http://www.alargam.com/zakat/ragm78.htm
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değişme olmaz, ancak isler aksatıldığında madenin bulunmaması sebebiyle durgunlaşsa o 

zaman nisabın oluşmaması dilekçesi ile değerlendirilmelidir. 

Donemin geçmesi maden zekâtında şart değildir, maden bulunduğu zaman zekât 

payı haki oluşmaktadır. Madenlerde zekât oranı 2,5 % tir altın oranına göre değerlendirilir. 

Yeraltındaki madenlerin deniz altındaki servetlerle ayni değer kazanmaktadır, 

ancak balık, mercan ve buna benzerleri ticari amaçla kullandıkları için zekât şartları ona 

göre değerlendirilir. http://www.alargam.com/zakat/ragm79.htm) 

Mücevherlere uygulanan zekât: Tüm mücevherleri kapsamaktadır altın veya gümüş 

olsun yeryüzünde veya deniz altında olsun değerli mücevherleri kapsamaktadır. (Yemenli 

hukuku 1999) 

Yerin altındaki tüm mücevherler, nisab oluşması veya dönemin geçmesi 

durumlarda şart değildir din adamlar bu konudaki zekât oranında 20% olmasında 

hemfikirlerdir. http://www.alargam.com/zakat/ragm79.htm 

Deniz servetlerine uygulanan zekât: Din adamları deniz altından çıkan tüm 

servetlere zekât payının hak olduğunu düşünmektedirler, örneğin balık veya mercan gibi 

bu durumdaki nisabın altın ile ayni değerlendirme olacak şeklinde uygulanmaktadır. Zekât 

nisabı 20% olarak hesaplanmaktadır, ancak ticari amaçlarla karsı karsıya geldiği zaman 

ticari zekât uygulaması yerini alacaktır, 2.5% oranı ile birlikte gerçekleşecektir, karadaki 

ise bu konudaki görüşü yer deniz altından elde edilen servetlere madenlere oranla beli bir 

zekât payı haki etmektedir ancak bu oranı söz sahibi olanlara dayanışmada bulunarak 

belirlenmesi gerekmektedir, servetin değerine göre değerlendirilmesi uzmanlar tarafından 

yapılmalıdır. (Fatima, 2009, 31-32) 

5-Servetlere uygulanan zekât: Buradaki servet kavram nakit para anlamına 

gelmektedir, ayni zamanda büyükbaş hayvan ve diğer ürünlerin gelirlerini kapsamaktadır, 

iste gayrimenkul olsun ister fabrikaların üretimlerinin gelirleri olsun. 

Büyükbaş hayvanlar: inek, koyun, kuzu, keçi hayvanları kapsamaktadır, ancak 

ticaret anlamında kullanılmayanlar zekât payı uygulamasının dâhilinde değillerdir, alım 

http://www.alargam.com/zakat/ragm79.htm
http://www.alargam.com/zakat/ragm79.htm


49 

 

satıma dâhil olanlarsa zekât payı farzdır, nisabın oluştuğu an ve bir donem geçtiği an 

zekâtın farz olduğunu görmekteyiz (kuzu 5, inek 30, koyun 40), peygamber efendimizin 

hadisine dayanarak (üreten kuzularda veya ineklerde sadaka hak değildir) (Fatima 2009, 

28) 

Atlara söz konusu olduğunda peygamber efendimizin hadisine dayanarak 

(Müslümanların ne kölelerine ne de atlarına sadaka şartı vardır) ancak ticaret anlamında 

kullanılacaksa o zaman zekât payı uygulanmalıdır, her şey ticarete kullanılıyorsa zekât 

vermek vaciptir. 

Tablo 1: Develere uygulanan nisab tablosu: 

KOYUN NİSABI  UYGULANAN ORAN 

5-9 1 

10-14 2 

15-19 3 

20-24 4 

25-35 DİŞİ DEVE 

36-45 İKİ YILIK DİŞİ DEVE 

46-60 ÜÇ YILIK DİŞİ DEVE 

61-75 DÖRT YILIK DİŞİ DEVE 

76-90 İKİ TANE DİŞİ DEVE(İKİ YILIK) 

91-120 İKİ TANE DİŞİ DEVE(ÜÇ YILLIK) 

121-129 3 İKİ YILLIK DİŞİ DEVE 

130-139 2 İKİ YILLIK DİŞİ DEVE1 ÜÇ YILLIK DİŞİ DEVE 

140-149 2 İKİ YILLIK DİŞİ DEVE 2 ÜÇ YILLIK DİŞİ DEVE 

150-159 3 ÜÇ YILLIK DİŞİ DEVE 
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160-169 4 İKİ ÜÇ YILLIK DİŞİ DEVE 

170-179 3 İKİ YILLIK DİŞİ DEVE1 ÜÇ YILLIK DİŞİ DEVE 

180-189 2 ÜÇ YILLIK DİŞİ DEVE 2 İKİ YILLIK DİŞİ DEVE 

200-209 4 ÜÇ YILLIK DİŞİ DEVE VEYA 5 İKİ YILLIK DİŞİ DEVE 

(Abdullah bin Hamoud Freeh, 2010, 31-33) 

 

Tablo2: İnek nisab tablosu (Yeminli hukuku 1999) 

KOYUN NİSABI  NİSABIN UYGULAMA ORANI 

30–39  BİR DÖNEMLİK İNEK  

40–59  İKİ DÖNEMLİK YASLI KOYUN 

60–69  İKİ KOYUN HER BİRİ BİR DÖNEMLİK 

70–79  İKİ DÖNEMLİK YAŞLI KOYUN VE BİR DÖNEMLİK KOYUN 

80–89  İKİ DÖNEMLİK İKİ TANE YAŞLI KOYUN 

90–99  ÜÇ TANE BİR DÖNEMLİK KOYUN 

100–119  BİR DÖNEMLİK YAŞLI KOYUN VE İKİ TANE BİR DÖNEMLİK KOYUN 

120…  DÖRT TANE YAŞLI KOYUN VEYA ÜÇ TANE  

 

Ancak Seyih Bin Abdullah Bin Hamud Elferih bazı düzetmeler yaptı onlarda şöyle: 

109-100 2 tane bir dönemlik ve bir yaşlı koyun, 110-119 iki tane yaşlı koyun ve bir 

dönemlik koyun, 120-129 üç tane yaşlı koyun veya dört tane bir dönemlik koyun. 

(Abdullah bin Hamoud Freeh, 2010, 35) 
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Tablo 3: Koyun nisabın uygulama tablosu: 

40 sayısının altında olanlar zekât kapsamı dışındadır.   

Nisabın Uygulanması Uygulanma Oranı 

40–120 1 veya bir dönemlik dişi koyun 

121–200 2 

201–399 3 

400–499 4 

 500–599 5 

Böylece her 400 koyunu aştığında her yüzde bir dönemlik koyun artmaktadır, 

erkek, dişi zekât payında fark vardır, ayrıca dönemlerde de fark artar. (Sharaf al-Din 

Yahya 1996, 21) 

Nakit dövizler: Günümüzdeki nakit dövizlerin çeşitleri fazladır eskiden altın ve 

gümüş varken şimdi ise lira, dinar, dolar vb. dövizlerle zekât payı haktir, ancak buradaki 

oran altınla mı yoksa gümüş oranıyla tartılacak tartışma konusudur. 

Bu konudaki ilk görüş: Altın oranıyla tartmaktır, altının sabit değeri olduğundan 

yararlı olabilir, bireyin parası seksen beş gr altın kadarsa zekât ödemek zorundadır ancak 

bu miktarın altında ise zekâttan muaf olacaktır. 

İkinci görüş ise: Gümüş oranıyla tartılacak gümüş oranı sabit olduğu için kullanışlı 

olabilir, altında olduğu gibi parasını gümüş oranı kadar ise zekât vermek zorundadır aksi 

takdirde muaf olacaktır. 

Ancak Allah-u Teâlâ her şeyin farkında ve her şey onun için zahirdir, hangi yöntem 

fakirlerin lehine ise onu nisab etmektedir çünkü fakirler için en faydalısı odur. Buna örnek 

vermek gerekirse, mesela bir adamın 600dinari varken altının oranı öğrendiği zaman(20 

dinar) ve gümüşün oranı (1g=1dinar) iken altına göre 600=30 grama eşitlik gösterirken 

gümüşte 600 gram gösterir böylece altın değil de gümüş oranında zekâtı verir. 
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Fakirleri düşünür olursak günümüzde gümüş oranı idealdir, Suudi Arabistan’da 

1gram altın 60 riyale eşittir, altını baz olarak aldığımızda fakirlerin zarara uğradığını 

görüyoruz 85*60=5100 riyal demektir bu miktarın altında olanlar zekâttan muaf olacaktır 

dolayısıyla fakirler zarar görecektir, her devlete göre fakirler için hangisi uygunsa o oranı 

kullanması gerek. (Abdullah bin Hamoud Freeh, 2010, 59-60) 

6) Hayvansal Ürünlere Olan Zekât: Abu Hanife ve sahabelerin bala zekâtın farz 

olduğu konusunda hemfikirler, balın güllerden ve ağaçlardan kaynak aldığını biliyoruz ve 

aynı diğer tarım erzakları gibi tartılır ve depolanır, Allah-u Teala bu konudaki yorumu: Ey 

iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü 

gelmeden önce, size rızk olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. İnkâr edenler ise 

zalimlerin ta kendileridir. 

Ancak Maliki Şafii in Abı Leyla, Hassan Bin Abı Salih ve İbni El Munzur bal 

üzerine zekâtın farz olmadığını düşünmektedirler. Sebebi tam olarak bir kanıt 

olmadığından ayni zamanda hayvanin sütü doğal bir kaynak olduğu için zekâtın farz 

olmadığını görüyoruz ve bu konuda herkes hemfikir, balı da sütle karşılaştırdığımız zaman 

ayni yola çıktığını görüyoruz. 

Bu konudaki nisabında farklılık gösterdiğini görüyoruz Abu Ubeyd nisabın beş 

vasak olduğunu savunurken, Abu Haifeaz çok miktarda nisabın oluşmasını savunmaktadır, 

din adamları balın karada bulunması zaman zekâtın 0,1 olduğunu gösterirken dağda 

bulunduğu takdirde 0, 5 olduğunu göstermektedirler. 

Günümüzdeki gelişimden dolayı artık kocaman kümeslerin ve yeni tarımların 

ortaya çıktığını görmekteyiz, ancak eskinden bunlar yoktu dolayısıyla bunlar gibi 

ürünlerde kesin bilgi elde etmek zordur, ancak biz biliyoruz ki her kümeleşen servet 

üzerine zekât payı hakkı vardır. Asıl üründe zekât yoksa bile ürünün karında olacaktır, 

tarım gibi veya kümesler, yumurtalar, büyükbaş hayvanlar vs. (Fatima, 2009, 35-36) 

Binalar, apartmanlar, fabrikalar ile ilgili zekât uygulamaları: Bu gibi binalar veya 

fabrikalar çalıştırmak için satın alındığında üretim amaçlı faydalanmak hedeftir, sürekli 

satın almak için değildir, kiralama veya üretim amaçlı kullanılmaktadır. 
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- Gayrimenkuller,  

- Fabrikalar,  

- Denizde, karada, havada kullanılan araçlar. 

Bu servetler faydalanmak amaçlı olduklarından ticaret için kullanılmamaktadırlar, 

ticarete alış veriş yaparak kar elde edilir ancak burada durum farklı olarak servetin kendisi 

kar yaratmaktadır. Bu servetin sahipleri tarımcının durum ile aynı olmaktadır ve zekât payı 

haki vermek zorundadır, Allah-u Teâlâ tarafından gelen emirleri yerine getirmek ve sevap 

kazanmak, nefsi temiz ve bencilikten arındırmak gerek. Din adamı El Karadavi bu 

servetlerin karından zekât verilmesinde bir sakınca olmadığını teyit etti, en son Kuveyt 

kurulusun kararına göre karından 2,5 % oranında zekâtın farz olduğunu şart kılmaktalardır. 

(Sultan bin Muhammed Ali Sultan, 1986, 111-115) 

7) Çalışanın gelirindeki zekât payı: Bireylerin çalışarak kazançlarının üzerindeki 

zekât payı üç şekilde değerlendirilmektedir: 

1. Maaş, prim gelirleri,  

2. Şirket sözleşmelerinden kazanılan yüzdeler. 

3. Beli bir meslek edinerek kazanılan gelirler. 

Araştırmacı bu konuya açıklık getirerek, kar veya kazancın olmadığı bir gelir, altın 

veya gümüş gibi değerlendirilir, alışverişe konulma durumu olmayan bir gelir olmasıdır. 

Buna örnek olarak doktorun mesleğini yaparak kazandığı gelir veya tazminat şirketleri 

örnek verilebilir. Üçüncü noktaya örnek olarak özel kliniğinde çalışan doktor iyi bir örnek 

olabilir. 

Vakit: Asıl gelirin üzerinden bir dönem geçmesi halinde zekâtın farz olduğunu 

görmekteyiz, ancak asil bütçenin içinden tüm borçları ve harcamaları dâhil etmediğimizi 

farz ederek uygulamamız gerek.  

Nisab: Seksenbeş gram altının nisabı oluşturduğunu görmekteyiz.  
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Miktar: Zekâttaki oranı sabit oran olarak 2.5 % Kabul edilmektedir (Sultan bin 

Muhammed Ali Sultan, 1986, 119-126) 

3.4.2. Genel Hayır Kurumları 

 Araştırmacının bu konudaki bakış açısı birçok kaynağın desteği ile birlikte zekâtın 

genel kurumlarda uygulanmadığını desteklemektedir. Genel kurumlardan fakirlerin de 

yararlandığı bir gerçek. Belirli bir kesime ait olmadığını da görüyoruz devletin kendinden 

zekât alıp kendine vermekte bir anlam taşımamakla birlikte zekâtın cami, yetimhane, gibi 

hayır kurumlarına uygulanmadığını görüyoruz, fakirlere destek amaçlı kurulan kurumlar ve 

sadaka toplayan hizmetlere de zekât uygulanmaz, zekâttan gelen geliri kullanarak 

üzerinden bir dönem geçse dâhil bu gelirin üzerine herhangi zekât payı düşmemektedir, 

açıklamasına gelirse zekât malin zekâtı olamaz konseptine dayanarak muaf olmayacaktır. 

3.5. ZEKÂT TAHSİL YÖNTEMLERİ 

Üç ana unsura dayanarak gerçekleşir: 

- Tahsilât zamanı 

- Tablo seçenekleri 

- Tahsilâtı yapan adaylar 

Tahsilât Zamanı: Memur tarafından gerçekleşen zekât tahsilâtının yapılması 

gereken dönemdir. İki çeşit servet vardır, dönem geçmesinin önemli olmadığı tahsilât, 

tarım, meyve, maden gibi, dönem geçmesinin önemli olduğu tahsilâtsa büyükbaş hayvan 

gibi servetleridir, belli dönemde gerçekleşir. (Ahmet al haji al kurdy 2009) 

Zekâtın uygulandığı süreç: 

1. Zekâtın uygulanması gereken servetler hemen tahsil edilmesi gerekir ancak bu 

işlem zekât payının bulunmaması nedeni ile gecikirse beli bir sureliğine 

beklenebilinir. 
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2. Vefat durumunda zekât hakkından muaf olmadığını terk ettiği servetin üzerinden 

tahsil edildiğini farz kılmaktadır. 

3. Zekâtı vermekte gecikme olduğu halde gelecek dönem zekât zamanında borç olarak 

ödenmesi gerekmektedir. 

4. Zekâtın uygulanmadığı iki durum vardır, mahsulün telef olduğu durumda ancak 

vermeden önce telef olduğu takdirde uygulanır, birde harcı iyi bir şekilde 

korumadığı takdirde uygulanır. 

5. Eğer mahsulün telef olması durumda mahsulâtın nisabı oluşmuşsa ve zekât payı 

ödeyecek kadar varsa zekât ödeneği uygulanmaktadır. 

6. Zekâtı tahsil eden kişi zekâttan gelen geliri koruması gerekir, aksi takdirde bilerek 

veya ihmal sonucu telef olursa herhangi bir tazminat uygulanamaz. 

http://www.alargam.com/zakat/ragm79.htm 

Tablo Seçenekleri: Tablolar ülkeden ülkeye değişim göstermektedir, bazı ülkeler 

eski tabloları uygularken diğerleri günümüze uygun tablo uygulamaktadırlar. 

Tahsilâtı Yapan Adaylar: Zekâtı toplamak için kuryeler gönderilir, kuryeler 

tahsilât yapma amaçlı gönderilir, hak edenlere dağıtılır, Peygamber Efendimiz ve 

sahabeleri yıllar boyunca bunu uyguladılar, ancak bazı şartların bulunması gerekmektedir 

bunlar: 

- Müslüman olması gerekir, şirk eden birisinin elinde olmaması gerekir,  

- Eşit ve adil olması gerekir, oranlı bir şekilde dağıtılması ve sahtekârlık yapmaması 

gerekir. 

- Zekât konusunda bilinçli olması gerekmektedir, tahsilâtın miktarı ve dağıtımı 

hakkında bilgili olması gerekir. 

- İslami gerçekleştirmek için gücü yeterli olması gerekmektedir. (Ahmet al haji al 

Kurdy, 2009) 

Zekâtın Muhasebesi ve Harcama Kuralları 

http://www.alargam.com/zakat/ragm79.htm
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Şeriata göre zekâtın tahsil edilmesi ve dağıtımı gerçekleşmesi zorunludur. Buna 

sorumluluk kazananın şeriata göre ve esas kuralların çerçevesinde yapması gerekir. 

Allah-u Teâlâ Kuran-ı Kerimde Tevbe suresinin 60. Ayetinde buyurduğu gibi 

zekâttan tahsil edilen gelirin sekizin dışına harcanmamasını belirtmektedir. Bu 

sorumluluğu yerine getiren Müslümanların doğru yere harcanmasından emin olması 

gerekir. Bu esas kural olarak bilinmektedir, bunun beyanı ise, belirtilen sekiz adaya 

tahsilâtın nasıl dağıtıldığını açıklamaktır, bu konudaki Müslüman din adamları bazı 

kuralara göre uygulandığını açıkladılar bunlar: 

1- İhtiyaca Göre Harcanması: Bu konuda din adamlarının ortak kararları tahsilâtın 

eşit ve adil bir şekilde herkesin temel ihtiyacını karşılayacak bir şekilde dağıtıldıktan sonra 

artan kalan payı işlem milletine yararına bir yönde harcamaların yapılmasını 

desteklemektedirler. Halifelerin döneminde olduğu gibi, ancak kriz de oluşabilir, bu 

durumu da zenginlerden ek olarak ödeme istenmektedir. 

- Söz konusu servetler üzerine olması gerekir,  

- Eşitliği sağlayacak bir şekilde dağıtımın yapılması gerekir,  

- İslam topluluğun yararına harcamaların yapılması gerekir,  

- Ehli şuranın onayı olması İslam milletinin desteği olması gerekir,  

2- Hâsılata Belirleme Kuralı: Bazı din adamlarının bu konudaki görüşleri sekiz 

adayın ihtiyacı kadar zekâtın tahsil edilmesi gerektiğini düşünmektedir, insanların 

ihtiyaçlarına göre ödenmesi, bireyden bireye farklılık oranı göstererek verilmesi, İslam 

şeriatına göre hâsılat miktarının ve durumun sabit bir durum sergilediğini 

desteklemektedirler. 

Zekât Bankalarının Oranlarını ve Hisselerini Belirlemek: 

1. Zekât tahsilâtının 8/1 veya %5.12 oranın bankaya ait olması şarttır, eğer bu miktar 

banka ihtiyaçlarını karşılamıyorsa diğer bankalardan aktarılabilir, ancak yine eksik 

varsa zenginlere vergi uygulanarak krizi atlatmak gerekir. 
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2. Her bankaya orana tabii kalmadan beli bir miktar ayrılması gerekir, ancak bu 

miktar ihtiyacı karşılamıyorsa İslam şeriatına uygun bir şekilde zenginlerden vergi 

alınır krizi atlatana denk uygulanır. http://www.alargam.com/zakat/ragm82.htm 

3.6. ZEKÂT ADAYLARI 

Toplumda ihtiyaçları karşılanan kimselerdir. Bunlar Tevbe suresinde isimleri geçen 

sınıflardır. “Allah için sunulan şeyler, yalnızca yoksul ve düşkünler, bu konuyla ilgilenen 

görevliler, kalpleri kazanılacak olan kimseler içindir ve insanları boyunduruklarından 

kurtarmak için ve borçlarını ödeyemeyecek durumda olanlar için. Allah uğruna 

girişilebilecek her türlü çaba için ve yolda kalmış kimseler için bu, Allahtan (uyulması 

zorunlu) bir yönergedir; çünkü Allah, doğru hüküm ve hikmetle yön gösteren mutlak ve 

sınırsız bilgi sahibidir” buyurur. 

Fakirler: O kişilerdi ki ihtiyaçlarının yarısı veya hiç karşılamayan kötü durumda 

olan insanlardan, yardım istemekten çekinenlerdir. Bakara suresi 273.ayet 

Miskinler: O kişilerdir ki iş güç sahibi olan maaşı olan ihtiyaçlarının yârsini 

karşılayan ancak geçimini güçlülükle sağlayan kişilerdir. (Kehf suresi, 79 ayet) 

Zekâtı tahsil edenler veya çalışanlar zengin oldukları halde zekâttan 

faydalanmalıdırlar. 

Müellefe kulub, o kişilerdir ki yeni İslama katılmış ve dini yeni tanımakta 

olanlardır. 

Köleler ve borçlu olanlar.  

Allah yolunda cihat edenler, şehri veya ülkeyi koruyan askerler. 

Şehrinden vatanından uzak düşenler. (Dr. Said bin âli bin wahfa alkah 2005) 

Zekât ebeveynine, çocuklara, eşlere, gayri müslüman olanlara verilmemektedir, 

ancak dördüncü şartı içeriyorsa zekât alma hakkı vardır. 

http://www.alargam.com/zakat/ragm82.htm
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3.6.1. Fakirler  

İhtiyaçlarını karşılayacak kaynak bulmayanlardır, mal mülkü ve helal para kazancı 

olmayanlardır veya zekât payından daha az nisab hakkı olanlardır. Genelde miskinlerden 

daha kötü durumda olanlardır, bütün temel ihtiyaçlarını karşılamak için bir yıl boyunca 

fakirlere zekât verilir, zekât her yıl tekrarlanmaktadır. Bu ihtiyaçlar giyim, yiyecek, 

kalacak yer olmamakla birlikte israf veya bencilik olmayacak şekilde temin edilir, bu 

sınıfın içeriğinde, yetim çocuklar, yaşlı insanlar, dul veya boşanan kadınlar, hastalıklı veya 

özürlü insanlar, gelirleri yeterli olmayanlar, iş sahibi olmayanlar, esir veya hapiste olanları 

kapsamaktadır. 

3.6.2. Miskinler  

O insanlardır ki ise güce sahip ancak geliri yetecek kadar olmayan, temel 

ihtiyaçlarını zor karşılayan, kazancı az olan kişilerdir. 

3.6.3. Zekât Üzerinde Çalışanlar 

Zekât işlemlerinde yer alan dağıtımın, korunmasını, tahsil edilmesinde katkısı olan 

devlet tarafından onaylanmış kişilerdirler. Zekâtın toplanması ve dağıtılması konusunda 

sorumluluk alanlardır, zekâtın kurul ve gerekçelerini iyi bilen bilinçli insanlardır, işlem 

vakıfları tarafından yönetilen bir kurum olarak sadakaları toplayıp dağıtımını sağlarlar. Bu 

konuda çalışanların İslam şeriatına göre bazı şartların yerinde olması gerekmektedir 

bunlar: 

- Müslüman olmaları 

- Erkek olmaları 

- Sadık olmaları 

- Zekât kural ve gerekçelerini iyi bilmeleri gerekir,  

Buna yardımcı aletlerin eklenmesinde bir sakınca olmaması ile birlikte mubahtır, 

hesap makineleri, depo sandıkları vs. 
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Çalışanların zekât payından hisse almaları yönetim kurul tarafından belirlenir. Fakir 

olmadıkları halde haklarını olacaktır, ancak zekâtın toplam tahsilâtının %5.12 üzerinde 

olamayacak bir şekilde sağlanması gerekir. Aynı zamanda çalışanların sayısı fazla 

olmamasına dikkat edilmelidir, zekâtta çalışanların rüşvete veya hediyeler karşı 

koymalılar. 

3.6.4. Müellefe Kulüb 

Sekiz adaylardan biri olarak bilinir, zengininde bu zekâttan yararlanma hakkı 

olduğunu görmekteyiz. Bu konudaki hisselerin açıklaması şöyle de olabilir: 

- İslam dinine girmek isteyen yeni tanımak isteyenler ve bu konuda katkı bulunabilir. 

- İslam dininin yârdim sever bir din olduğunu göstermek için herhangi felakette karşı 

- Yardıma ihtiyaçları olanlara yapılır. 

- İslam dinine yeni giren daha bir yıl tamamlamayan yardıma ihtiyacı olan kişilerdir, 

direkt olarak yârdim edilebilir veya sosyal hizmetlerden yararlanabilir, İslam 

dininin onlar uygun bir hayat kurabileceğini göstermek adına yapılır. 

- Aynı zamanda bazı kuralların uyuşması gerekir bunlar, bahsedilen şartlara uygun 

olması,  

İhtiyaç kadar harcamaların yapılması israfın yapılmaması, Islama zarar verecek bir 

şekilde harcamaların yapılmaması gerekir, aynı zamanda gelişmiş yöntemler kullanarak 

şeriatın hedeflerini yerine getirmekte fayda var. 

3.6.5. Köleler 

Peygamber efendimiz zamanındaki kölelerdir, onlara zekât verilerek hür 

yasamalarını sağlardı, ancak günümüzde kölelik devri yok olduğu için diğer zekât 

adaylarına aktarılmalıdır. Bu konuda tüm din adamları hemfikirdir, ancak bazıları esir olan 

müslüman askerlere ayrılması gerektiğini düşünmektedir. 
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3.6.6. Borcu Olanlar 

1. Özel kişiye ait olan borçlardır: 

- Borcun günah işlemeden kaynaklı olmaması,  

- Borcun başkasına ait olmaması,  

- Borcu ödeyenin karşılaması mümkün olmadığı zamanlar,  

- Borç ödenmesinin ani olması veya zekâtı aldığı takdirde ödenmesini yapmasıdır. 

2. Sosyal hizmetlere karsı olan borçlar, iki tarafın bir araya gelmesi için alınan 

borçlardır, Zengin oldukları halde zekât iki tarafın kaynaşması halinde verilir. 

3. Başkalarının borçlarını ödemek için borç altına girenleri içerir, ancak her ikisinin 

borcu ödemekte zorlanmaları halinde yardım alabilirler. 

4. Yanlışlıkla katil olan kişilerin ölen kişinin ailesine vereceği borcu kapsamaktadır. 

Ancak yanlışlıkla olmayanların zekât payından faydalanmaları mümkün değildir. 

Böyle durumlarda yardımcı olmak yanlıştır, suç islenmesine destek olacak bir adım 

atılmamalıdır, başka zekât adayların faydalanması daha mantıklı olmakla birlikte 

sosyal hizmetlere yapılacak paylaşma projelerine destek çıkmakta fayda vardır. 

Günümüzdeki kazaların fazla olması ve bunun adına toplumsal hizmetlerin 

gelişmesi söz konusudur. 

3.6.7. Allah-u Teâlâ Yolunda Olanlar 

Din adamlarının bu konudaki bakış acıları farklılık göstermektedir, açıklamalar 

şöyle: 

1. Allah yolunda olanlar tabirindeki anlam Allah yolunda savaşanlar anlamına 

gelmektedir, bazı din adamları fıkıhçıların yorumlarıdır. 

2. Bu tabirin anlamı hacca veya umreye gidenler ve Allah yolunda savaşanları 

kapsamaktadır diyenler var. 

3. Tüm hayır işlemleri kapsayan işlemlerdir örneğin, okullar, binalar, köprüler, 

hastaneler, hayır kurumları, mescitlerin yapılması. 

Bu kavramdaki anlam tüm hayır islerini kapsamaktadır. Allah yoluna yapılan 

işlemler İslam dinini yücelten şeriatta ve kuralara uygun olarak tamamlanan işlemlerdir, 
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ihtiyaçların yerine getirilmesi halinde kavramın tamamen tasdiki anlamı yerine getirmesi 

anlamına gelmektedir. 

3.6.8.Yolcular (Hicret Edenler) 

Yurdundan uzakta olan yolculardır. Gurbette yaşayan evinden yurdundan ayrı 

kalanlardır. Devletine yurduna dönmek için yeterli parası olmayanlardır.  

1. Devletinden hicret edenler,  

2. Şeriata uymayan işlem amaçlı yurtdışında olmaması,  

3. Kendi ülkesinde zengin olduğu halde kaldığı ülkede ülkesine dönecek kadar parası 

olmaması,  

3.7. ZEKÂTIN FAYDALARI 

Zekâtın tüm faydaları toplumdaki rolü ve hedefler, amaçlarını ekonomik duruma 

genel olarak etkisini tartışmaktadır. 

Araştırmacının hedefi bu konudaki faydaları açıklamak ve bir devletin gelirini nasıl 

yükseldiğinden bahsetmektir, zekât kanununu destekleyerek devletin bütçesini nasıl 

etkilediğini görmektir. 

Başka bir sözle zekât devletin bir gelir kaynağı olarak görebilir miyiz? Devletin 

bütçesinde zekât büyük önem taşımakta mıdır? Zekâtın etkisi pozitif bir etkimi? Vergi 

uygulaması ile zekâtın uygulaması zıtlaştı mı? 

Zekâtın devlet bütçesine pozitif bir etkisi var olduğu halde ve bunun vergi sistemi 

ile zıtlaşmadığı halde devletin gelir kaynağı olarak ve devletin bütçesine dâhil olması 

mümkündür. Belirli bir yönetim tarafından takip edilir ve genel dönemlik bütçeye katkısı 

olabilir. 

Tüm kaynaklara dayanarak araştırmacı tüm araştırmacıların zekâtın yansımasını ve 

faydalarını tartışırken ve devletin bütçesine nasıl bir etki yaratığını incelerken, zekâtın nasıl 

elde edilmesi konusunda kimse fikir vermemektedir. Oysa ki (zekât sandığı) veya (zekât 

evi) diye eskiden İslam döneminden kalan bir kavram vardı. 
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Ancak araştırmacı zekâtın elde edilme yönteminin vergi sistemi ile ayni olmasını ve 

devlet tarafından yönetilmesi konusunu desteklemektedir. Allah teala tarafından Kuranı 

kerimde buyurduğu gibi bir hâkim tarafından eşit bir şekilde zenginlerden alınması ve 

fakirlere dağıtılmasını Emir etmiştir. Böylece zekât kanunu devletin gelir kaynaklarından 

biri olmasıyla birlikte İslam şeriatının ve sünneti rifenin yerini alması mümkün olabilir. 

İslam ekonomisinin en önemli özeliklerinden biri bütün İslam şeraitinin Allah Taala 

tarafından belirlenmesidir. Genel hükümler ve detaylı hükümler içererek Müslümanlar 

arasındaki mali sistemin düzenini sağlamaktadır. Böylece İslam şeriatı başkalarının 

gerekçeleri ile kurulmaksızın kendi kendine kurulu bir sistem inşa etmiş olur. Eşitlik ve 

emaneti savunan zekâtın mali işlemlerden biri olmakla birlikte(riba)yi yasakladı. 

Zekât sistemi herkesi kapsamakla birlikte büyük bir önem kazanmıştır. Batının 

gerçekleştiremediği vergi sisteminin tamamlayıcısı olarak bu konuda katkısı olmuştur 

(Hasan Kasan ve Hüssein Ehnaş, 2002) 

Zekât projelerin yapılmasına destek olmuştur ve fakirlere destek olarak bir araç 

haline gelmiştir. Fakirlerin zekât ödeneklerinin dışında bırakılması nisabın oluşmaması bu 

konuda büyük bir katkıda bulundu. Çoğu zaman zekât sadece ibadet gerekçelerinden biri 

olarak değerlendirildi ancak ekonomiye büyük destek sağlayarak zenginlerin servetlerinin 

kümeleşmemesini sağladı. Zekâtın tahsilâtı ve dağıtımının ekonomiye başlı başına pozitif 

katkısının olduğunu fark etmekteyiz. 

Araştırmacının bu konudaki bakış Zekâtın tüm faydaları toplumdaki rolü ve 

hedefler, amaçlarını ekonomik duruma genel olarak etkisini tartışmaktadır. 

Araştırmacının hedefi bu konudaki faydaları açıklamak ve bir devletin gelirini nasıl 

yükseldiğinden bahsetmektir, zekât kanununu destekleyerek devletin bütçesini nasıl 

etkilediğini görmektir. 

Başka bir sözle zekât devletin bir gelir kaynağı olarak görebilir miyiz? Devletin 

bütçesinde zekât büyük önem taşımakta mıdır? Zekâtın etkisi pozitif bir etki mi? Vergi 

uygulaması ile zekâtın uygulaması zıtlaştı mı? 
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Zekâtın devlet bütçesine pozitif bir etkisi var olduğu halde ve bunun vergi sistemi 

ile zıtlaşmadığı halde devletin gelir kaynağı olarak ve devletin bütçesine dâhil olması 

mümkündür. Belirli bir yönetim tarafından takip edilir ve genel dönemlik bütçeye katkısı 

olabilir. 

Tüm kaynaklara dayanarak araştırmacı tüm araştırmacıların zekâtın yansımasını ve 

faydalarını tartışırken ve devletin bütçesine nasıl bir etki yaratığını incelerken, zekâtın nasıl 

elde edilmesi konusunda kimse fikir vermemektedir. Oysa ki (zekât sandığı) veya (zekât 

evi) diye eskiden İslam döneminden kalan bir kavram vardı. 

Ancak araştırmacı zekâtın elde edilme yönteminin genel zekât vergi sistemi ile ayni 

olmasını ve devlet tarafından yönetilmesi konusunu desteklemektedir. Allah Taala 

tarafından Kuranı kerimde buyurduğu gibi bir hâkim tarafından eşit bir şekilde 

zenginlerden alınması ve fakirlere dağıtılmasını Emir etmiştir. Böylece zekât kanunu 

devletin gelir kaynaklarından biri olmasıyla birlikte İslam şeriatının ve sünneti rifenin 

yerini alması mümkün olabilir. 

3.7.1. Zekâtın İstihdamdaki Etkisi 

Daha önce bahsettiğimiz gibi zekâtın kümeleşmeye karşı olan tepkisi net olarak 

belirgindir. Ekonomik kapasiteyi de etkilediği gibi üretim ve istihdamı da yakından 

etkilediğini de görebiliriz. Bunları şöyle özetleyebiliriz: 

1. Gelir kaynağını artırarak istihdamdaki artışı da izleyebiliriz buna yardımcı olan 

zekât uygulamasıdır. 

2. İstihdam kararları alındığı zaman riskin azaldığını görebiliriz, böylece istihdamın da 

arttığını görebiliriz. 

3. Zekât sosyal ve siyasi ortamı uyumlu tutarak tahsilâtı ve harcamaları dengede 

tutarak istihdam riskini azaltmış olur. 

4. Borçlu olanların istismardaki riski azalmaktadır, zekât uygulandığı zaman borçlu 

insanların devlet tarafından desteklenmesi durumunda borçlu birey istihdamın borcu 

düşünmeden rahatça yapabilir. Borç alan ve borç verende bu durumda rahatça 

istihdamlarına devam edebilirler, ancak iflasa uğrayacak riskler alınmamalı. 
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5. İş adamları tarafından uygulanan zekât farzı önemli ürünlerin üretilmesini 

yükseltmekte olup aynı zamanda sermayeleri kurumaktadır. 

6. İhtiyaçları olan (İbni Sebil) bireylerin çok çeşitli yollar kat ederek istihdama 

katkıları bulunmaktadır. 

3.7.2. Zekâtın Üretim ve İstihdama Katkısı 

Gelişimin en önemli unsularından biri bireyin kendisidir. Zekât bireylerini 

belirleyen ayette bunu gayet net görebiliriz. Bireyin bu uygulamanın temel unsuru 

olduğunu farkında olmamız gerekir. Ekonomik olarak gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan 

ülkeler arasındaki fark üretimde ki artışta kendini gösterir. Üretimi ile dünyayı ele geçiren 

ülkeler, zekât gelirinin artmasına direkt olarak harcamaların ve tüketimin artmasına 

yardımcı olmasıyla birlikte üretimin ve istihdamın yükselmesini ve canlandırılmasını 

sağlamaktadır. Sekiz zekât adayının sağlık ve gıda tüketiminin seviyesi yükselmesi ile 

birlikte eğitimsel ve teknik olaraktan toplumun yükselttiğini görebiliriz. Bir toplumun 

gelişmesi eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerinin devlet tarafından tam olarak karşılanması 

demektir. 

Çalışma oranı her toplumda çalışabilirlik üzerine kuruludur. Çalışma fırsatları 

üretim ve çalışma çeşidi ile belirlenir, çalışma oranını belirleyen başka bir faktör toplumun 

enerji ve yaş gurubudur. Bunu da çalışanların hizmet almakta oldukları alanlar 

belirlemektedir, bunlar ilaç gıda gibi hizmetlerdir. 

Zekâtın katkısı bu alanda fakirlere ve miskinlere hizmeti ihtiyaçları olanlara da 

gelir sağlamak olarak ortaya çıkmaktadır. Ayarlanan hisse onları çalışmaya yeterli bir güç 

sağlayacaktır, unutulmalıdır ki hizmetlerin aksaması çalışanların verimliğinde aksaklık 

oluşmasına neden olur, aynı zamanda borcu olanların ve ihtiyacı olanların zekâtın katkısı 

ile çalışan sayısının yükseldiğini görebiliriz. Bilim adamları bu konuda zekâtın öğretime 

yatırılmasının daha uygun olduğunu düşünmektedirler. Bir öğrencinin bilinçli olarak 

çalışma hayatına katılmasının sağlandığı takdirde çalışmanın da kalitesini artıracaktır. 
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Zekât aynı zamanda tüketimi arttıracaktır, çalışma fırsatları yükselirse tüketim ve 

üretimde de yükselme izlenir. Fakirlere sağlanan yardımlar ve çalışma fırsatları yoğun 

olduğu zamanlar ekonominin canlanmasına net bir şekilde katkı sağlar. 

Toplumun büyümesini zekât ile nasıl geliştirebiliriz; 

1. Eğitimi destekleyerek çocuklar için ve fakirler için okullar inşa ederek, zekât 

gelirlerini bu yönde harcayarak eğitime katkıda bulunarak sağlanabilir. 

2. Meslek okulları kurarak profesyonel yönde insanları eğitmek için harcamaların 

yapılması bu konuda etkili olabilir. Bu sayede vasıflı iş gücü elde edilebilir. 

3. Sağlık ocakları inşa ederek harcamaların yapılması ile fakirlerin ve isçilerin tüm 

sağlık ihtiyaçlarını karşılayarak toplumun gelişmesi sağlanabilir. 

4. Araştırmacıları destekleyerek bilim adamlarının bilimsel araştırmalar yaparak 

gelişim büyük ölçüde desteklenir. Bir ülkenin bütçesinden(4, 98)oranında bilimsel 

çalışmalara harcama yapıldığı takdirde gelişmiş bir ülke haline gelebilir. (Abdullah 

Rubaih 2009 84-92 ) 

3.7.3. Zekâtın Toplam Tüketime olan Etkisi 

Toplam tüketime olan etkisi: 

- Zekâttan faydalanan bireyler tüketici mi veya üretici mi? 

- Zekât alıcı bireylerin hisselerini aldıkları zaman kullanım yöntemleri nedir? 

Zekât alan ihtiyaç sahiplerinin tüketimi etkilediklerini görebiliriz. Fakir bireylerin 

ellerine zekât geçtiği zaman yeni bir tüketici grubunun piyasada görülmesi anlamına gelir. 

Gelirler artığı için tüketiminde arttırdığını görebiliriz böylece tüketim hacminin artması söz 

konusu olur. Toplumun tüketim oranında artış oluşur, buradaki bir önemli noktada tüketim 

sağlandığı takdirde üretiminde artması gerekir aradaki dengeyi korumak önemlidir. Bu 

durum zenginler için aynıdır, zengin bireyin tüketim oranı yüksek ve belli bir gelirin 

yüksek kısmı tüketimde olduğu için genel olarak tüketim oranın yükseldiğini izleyebiliriz. 
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Tüketim artığında fiyatların yükseldiği takip edilmektedir. Ancak üretimin yükselmesi bu 

durumu dengeleyebilir, ekonomiyi canlı tutma yöntemlerinden birisidir aynı zamanda 

zenginle fakir arsındaki uçurumu azalttır. Zekâttan faydalanan bireyler fakirler veya 

miskinlerdir, İslam devletlerine bakacak olursak çoğu fakir ülkelerdir, düşük kalitede hayat 

biçimine sahipler, eğer toplam tüketim oranını sabit yüksek veya düşük düşünürsek bireyin 

gelir oranı belirlemekte olup genel olarak toplam tüketim oranının kısa vadede 

yükselmesini görebiliriz. Zekât prensibi uygulandığında İslami ekonomi deki tüketim 

durumu hiçbir devlet ekonomisine benzemeden yükseliş sergilemektedir, kısa vadede 

ekonominin kapasitesinde genişleme kayda edebilir, böylece genel olarak istihdamda ve 

ekonomik statüsünde canlanma izlenir. 

Nakitin piyasaya sürülmesinde de büyük katkısı vardır, aynı zamanda ekonomiyi 

besleyecek şekilde üretimi de desteklemektedir. (Fatma 2009 107-109 ) 

3.7.4. Zekâtın Servet Kümeleşmesindeki Rolü 

Kümeleşmenin anlamı belli bir servetin zekât hakkının ödenmemesi demektir. 

Genel hizmetlerde katkısı olmayan istihdam edilmeyen servetlerdir, kümeleşme karşılaşan 

problemlerden birisi olarak bilinir. İstihdamın gelişimini etkilemekte olup üretimin 

gerilmesine ve ekonominin hem devlet hem bireysel olarak sarsılmasını neden olur. 

Kümeleşen servetlerin zekâtı istihdamın ve üretimin devamlılığını sağlamak için en önemli 

amaçlardan biridir, kümeleşen servetler ekonominin canlılığını yitirmesine sebep olur. 

Zekât payının kümeleşme durumunda azaldığını görebiliriz, örneğin 2.5% oranda kesintiye 

uğrayan ve nisabı aşan servetlerin beş yıldan az bir surede 10% oranında kümeleşen 

servetlerden kesintiye uğraması demektir ve 3/2 oranında 17 yılda bir görebiliriz. Böylece 

zekâtın kümeleşen servetlerin üzerinde büyük katkısı olduğunu görebiliriz üretimin ve 

gelişimin sağlamlığında kurumaktadır. 

Kümeleşen servetlerin piyasada olması halinde genel olarak gelirleri de 

etkilemektedir, artan servetlerin bir kenarda durması ile kümeleşmenin arasında fark 

vardır, artan malın bireysel olarak biriktirilmesi kümeleşme değildir. Kümeleşmek aynı 

zamanda tarımla ilgili alanı kapsamaktadır, altın, gümüş, ve buna benzer servetlerinde 

kümeleşmesine karşı olamamaktadır. Ancak bu servetlerin harcanması söz konusu ise 



67 

 

başka bir zamanda harcanması için biriktirilmesinde bir sakınca olmadığını görüyoruz, 

tekel amaçlı olduğu takdirde bir donemin geçmesiyle zekâtın farz olduğunu görüyoruz. 

Böylece zekâtın her türlü kümeleşme yöntemlerine karşı olduğunu görebiliriz, günümüzde 

(kinz) İngiliz ekonomist uzmanın bu konu da olan servetlere zekât sistemine benzeyen bir 

vergi sistemi önermiştir (Fatma 2009 120-125 ) 

3.7.5. Zekâtın Ekonomiye ve Kümeleşmeye Etkisi 

Zekâtın ekonomiye ve kümeleşmeye olan etkisi iki noktada özetleyebiliriz: 

- Tahsilât yönünden: Zekât ödeyenleri kümeleşmiş servetlerindeki zekât hisselerini 

yatırım ve üretim amaçlı kullanmaya teşvik edilir, nisap oranın düşmesi ile birlikte 

hemen hemen her şey zekât payı kapsamına girerek sosyoekonomik durumu da 

desteklemiş olur. 

- Zekât adayları yönünden: Bütün adayların zekât payından faydalandıkları takdirde 

servetlerin kümeleşmemesine karşı sağlam bir duruş sergileyebilir. (Çbara Murat, 

141-142, 2009) 

3.7.6. Zekâtın Ekonomik ve Sosyolojik Duruma Olan Etkisi 

Tüketim prensiplerinden toplumda önem kazanan tüketimin yöntemidir. Zekâtın 

farzının bu konudaki önemi tartışılmazdır, bu prensipleri yerine getirmek asadakilerle 

sağlanır: 

1- İnsanoğluna sunulan yeterlilik duygusunu yerine getirmek ile oluşur aynı zamanda 

insanoğlunun onurunu koruyacak şekilde hayat sürmesini sağlar. Bireyin sekiz 

adaylardan birsi olduğu takdirde devletin destek vermesi sonradan zekâttan 

faydalanması gerekir. 

2- İhtiyacı olan kişilere dağıtılması gerekir, birçok eksiği olan kişilerdir. Toplumda 

yoksul olan kişilerdir, bu ikisinden tüketimin temeli kurulabilir. Zenginlerin 

istekleri üzerine kaymadan değişiklik göstermemeli. Zekâtın var olması tüketimi 

etkilediği gibi toplumun tüm üyelerine hitap etmelidir, üretim yapan tüketilen ürüne 

fazla ihtiyaç olduğunu fark ettiği zaman açığı kapatmak için üretimi arttırmaya 
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çaba gösterir böylece tüketilen ürünün bulunması kolaylaşır. Zekât işçilerin 

çalışmalarının sağlanması üretimi destekleyen araçtır: 

Fıkıhçıların kitabında bahsedildiği gibi fakirlere dağıtılan zekât payı kendine bir 

meslek sahibi olmasına yetecek kadar olmalı ve bu mesleği sürdürmek için tüm 

ihtiyaçlarını karşılamalı. Örneğin balıkçının malzemelerini temin etmesi gibi veya 

marangozun el aletlerini temin etmesi gibidir. Günümüzdeki örneklerden verecek olursak 

mal sahibi bir kişinin borcunu çalışarak ödemesini sağlayan zekât verilmesi gibi. 

1. Zekât sadece fakirlere yardım aracı değil aynı zamanda fakirleri fakirlikten çıkaran 

kurtaran bir araç haline gelmektedir. Bir meslek sahibi olarak zekât almaktan 

kurtulmuş oluyor. 

2. Zekât veren kişi alan kişinin meslek sahibi olmasını sağlayabilir.  

3. Fakirin meslek sahibi yaptıktan sonra işin ilerlemesi halinde, işçinin de bu mesleğe 

dâhil olarak işsizlik oranını azaltarak üretimi yükseldiğini görebiliriz. 

4. Bu yöndeki zekâtlar zekâta ihtiyacı olanların sayısını azaltarak zekât verenlerin 

sayısını yükseltmektedir, harcamalar ve tüketimler azalarak gelirlerin yükseldiğini 

görebiliriz. 

5. Zekât bireylere bir ekonomi kusuru değil de bir birey gibi davranmakta olduğundan 

bireyin devlete karşı olan hisleri ve güveni artmakla birlikte gelirinde artmasını 

sağlamaktadır (Başar Mohammad 2013) 

3.7.7. Zekâtın Ekonomik Duraksamaya ve Enflasyona Etkisi 

Ekonomi duraksamasına karşı olan etkisi: Üretenleri piyasaya sürmekte zorluk 

oluşması ve talebin azalması ekonominin duraksamasına neden olur, böylece isçilerin 

sayısında da azalma gözlenir, işsizlik, iflas ve düzenin bozulması söz konusudur, 

ekonominin bu kadar etkilenmesi en önemli problemlerden birisidir. Dünya ekonomisini 

tehdit eden problemlerden biri olarak bilinir, bu konudaki araştırmalar ve sonuçlar çok 

farklı boyutlar almaktadır, bazıları etki eden faktörün talebi azaltmaktadır diye düşünmekte 

bazıları ise biriken ürünlerin fazla olduğunu düşünmektedir. Diğer bir kesimin bu konudaki 

düşüncesi ise dünyanı günümüzdeki halinden yana olduğunu düşünmektedir. Bu 

duraklamayı durdurmak amaçlı çalışmaları ile unlu olan İngiliz ekonomistin (kinz)yöntemi 



69 

 

büyük etki yaratmaktadır, is piyasasını yükselterek talebin artması ile birlikte birikimlerin 

azalması ve harcamaların artması halinde üretim ve yatırımın artmasını görebiliriz. Aynı 

zamanda vergileri düşürerek kriz dönemini atlattıktan sonra yatırımın yükseldiğini 

görebiliriz, talebin ve ekonominin canlanmasına neden olabilir, aksi takdirde ekonominin 

çökelmesi ve dünyaca bu çökelmeden etkilenmesi söz konusudur. 

Buradan bazı çalışmalara ve araştırmalara bakılırsa İslam ekonomisinin nasıl 

yürüdüğüne dair incelemeler yapıldığını görebiliriz, ekonominin çökelmemesinin 

arkasında olan Allah Teâlâ tarafında farz edilen zekât prensibi olduğunu görebiliriz. (Ali 

bin alajami alaşi  ،2010 ) 

Enflasyonun nedeni üretim ve tüketimi aynı zaman da birikimin ve yatırımın 

arasındaki dengenin kaybolmasıdır. Bu durumun oluşması ekonominin negatif bir şekilde 

etkilenmesi söz konusudur, devlet ekonomisinin zayıflaması ve üretim kaynaklarının 

etkilenmesi sonucunda oluşabilir. Fiyatların yükselmesi en basta tüketimi etkilediğini de 

görebiliriz. Günümüzdeki enflasyon durumunu her ne kadar önemsediğini de görsek bile 

ancak açıklamakta zorlandıklarını belirleyen iki önemli sebep var: 

- Enflasyon bir olgudan oluşan durum değildir, kaynağı birkaç olguları bir araya 

gelmesi ile birlikte ortaya çıkan bir durumudur. 

- Enflasyon çeşitleri farklılık göstermektedir, içsel enflasyon nakit enflasyonu 

anlamına gelememekle birlikte ayni zamanda fiyatsal enflasyon içermediğini de 

gösterir. 

1. Bölüm ayrılarak, örneğin tüketim enflasyonu, sermaye enflasyonu(yatırım 

enflasyonu) . 

2. Enflasyon basıncına göre belirlenerek, ekonomistlere göre iki çeşide ayrılırlar, 

talep cezbi için oluşan enflasyon(talebin artışını izleyen yükselen fiyatlar), harcın 

ödemesinde kaynaklanan enflasyon (üretim harçların yükselmesi sonucu ortaya 

çıkar) 

Zekâtın enflasyona etkisi şöyle de oluşabilir: 
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- Talebin cezbi ile oluşan enflasyon ve zekât: Zekât talebin artmasına yardımcı olur 

(tüketim ve üretimi) böylece talebin arttığı takdirde enflasyon görülmez, zekâttan 

kaynaklanan talep artışı üretim ve tüketimde artış gösterdiğinde enflasyonun yok 

olduğunu görebiliriz. Bunun sebebi bazı zekât hâsılatını belli ürünleri piyasaya 

sürdürmede kullanarak tüketilen ürünlerin üzerindeki zekât payını düşürmekte olup 

enflasyonun oluşmasına engel olabilir. Ancak enflasyonunun oluşmuş olması 

zaman zekâtın etkisi şöyledir: 

1. Zekât hâsılat döneminin her gününde düzenli olarak bulunması devletin piyasaya 

nakit sürmesine ihtiyaç olmamasını sağlar. 

2. Zekât farzı yerine getirildiği takdirde her bireyin ihtiyacının yerine getirilmesi 

anlamına gelir. Ancak servetlerin üzerine nisabın oluşması şarttır, esas ihtiyaçlar 

bu konuda önem taşır, toplum esas ihtiyaçları tüketmesi takdirde talebin artmasını 

görebiliriz. 

3. Zekât adayların ortalama düzeyin üstüne çıktıkları anda tüketimleri yükselme 

yasamaktadır, bunun sebebi varlıklarına zekât payının oluşmaması, ancak İslam 

dini bu duruma karşı olarak israf sınıfına girdiğini belirlemektedir. 

4. Zekâtın ana prensibi zenginlerin fakirlere zekât payı aktarması üzerine kuruludur, 

ancak bunun gerçekleşmesi için üretimin uygun olması ve sermayenin bulunması 

gerekir, uzun vadede üretimin artması talebin ne kadar olursa olsun karşılaması 

halinde enflasyonun oluşmamasını görebiliriz. 

5. Tarım ve büyükbaş hayvanlar üzerine oluşan zekâtın ölçüleri nakit olarak değildir 

ürünün kendisi verilmeli. 

6. Duraklama yaşayan ülkelerin vergi sistemine tabi olduklarını görebiliriz, ancak 

zekât üzerine kurulan esaslar esneklik ve kifayet sağlamaktadır. Zekât nisabının 

azalması halinde zekât oranını toplumda yükselmesine neden olur, verginin 

hâsılatını aştığını da görebiliriz, böylece devlet zekât hasılatını kontrol edebilir, 

enflasyona karşı kullanabilir. 

Harcamalara karşı olan enflasyon üzerindeki zekât etkisi: 

1. Zekât verenlere sabit ve direkt bir şekilde tutunma sağlar, üretim harçlarını 

yükselterek ürünlerin fiyatlarını yükseltmek anlamana gelmez. 
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2. Yatırımın azalması enflasyon sebeplerinden biridir, ancak zekât böyle duruma izin 

vermemektedir, verginin aksine yükseliş gösteren vergi şeklinin aksine 

çalışmaktadır, böylece yatırımcıların harcamalarını etkilemeyecek şekilde 

sürdürmesini sağlayan zekât enflasyona da engel oluşturur. 

3. Zekât yatırımın artmasına neden olabilir, sermaye sahiplerine oluşan zekât payı 

onları harekete geçirerek kümeleşmeye engel olur, üretim de aksaklık yasatmadan 

sürdürür, aynı zamanda işsizliği azaltarak katkıda bulunur (Çara Murat  2009 145 

150) 

3.8. ZEKÂT UYGULAMASINDA TOPLUMUN DURUMU 

Zekâtın topluma olan etkisi her ne kadar görünmese de pozitif olduğu düşünülür. 

Zekâtın eskiden beri var olduğu Yahudilerde ve Müslümanlardan önceki dinlerde 

kanıtlanmaktadır. Kuran-ı Kerimde buyurduğu gibi Allah-u Tela: Ey İsrail oğulları, size 

bağışlamış olduğum nimetleri hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü tutun ki, ben de size 

verdiğim sözü yerine getireyim. Ve sadece benden korkun. Elinizin altındaki Tevrat'ı 

onaylayıcı olarak indirmiş olduğum Kurana da inanın; Onu inkâr edenlerin ilki olmayın; 

ayetlerimi bir kaç para karşılığında satmayın; yalnız benden çekinin, bile bile batılı halkın 

üzerini örtüp hakkı bakışlardan gizlemeyin, namazı kılın, zekâtı verin ve rükûa varanlarla 

birlikte siz de rükûa varın(Bakara suresi 40-43 ayet.) 

Aynı zamanda Hristiyanlara farz edilmiştir, İsa peygamberimize Kuran-ı Kerimde 

Meryem suresinde Allah Tala şöyle buyurdu: “Ey Meryem, sen gerçekten şaşırtıcı bir şey 

yaptın, 'Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü biri değildi; annen de iffetsiz değildi, 

Meryem çocuğu işaret etti. 'Beşikteki çocukla nasıl konuşalım, sabi dedi: "Ben Allah'ın 

kuluyum. O bana kitap verdi, beni peygamber yaptı ve nerede olursam olayım, hayırlı 

kılmıştır beni, yaşadığım sürece bana namaz kılmayı, zekât vermeyi de emretti, Beni 

anneme saygılı kıldı; beni bedbaht bir zorba yapmadı, Bunun için doğduğum gün, 

öleceğim gün ve tekrar diriltileceğim gün Allah'ın selamı benimle birliktedir, İşte Meryem 

oğlu İsa! Hakkında kuşkuya düştükleri hak söz.”(Meryem suresi 27-34 ayetler.) 

Araştırmacının kaynakları incelemesi sonucu birçok araştırmacının zekât 

konusundaki fark edemedikleri çok önemli bir hususu farketti, zekâtın ilahi bir kural 
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olduğu halde sabit boyutlu bir farz olmadığını esnekliğin ve fikir alış verisine açık 

olduğunu da söyleyebiliriz. 

Araştırmacının bu konudaki incelemeleri ekonomik veya muhasebe yönünden bir 

şekilde devlete yararı dokunmasını amaçlayarak ilahi şartlarını yerine getirildiği gibi ayni 

zamanda gelirlerin yükselmesi ile birlikte toplumun faydalanması söz konusudur. 

Bu yüzden hesaplarımızı geniş ve uzun vadeli yaparak geliştirebiliriz, ancak çok 

önemli bir hususu unutmamalıyız ki Kuranı Kerim İslam’ın en büyük mucizesi olarak 

asırlarca uygulama esnekliğine sahip. Zaman ve anın önemli olmadığını her dönem uygun 

olduğunu görebiliriz. Daha fazla konuyu uzatmadan zekâtın topluma faydasını ve zamanın 

ne olursa olsun uygulandığının farkına varabiliriz, aynı zamanda bu konu fikri sabit 

olmaktadır. Nasıl mı? 

- Zekât eşitlik yancısı hâkim tarafından zenginden alınır fakire dağıtılır. 

- Allah Teâlâ zekât oranını belirlemediği için Peygamber efendimize bu konuda 

görev verdiği için efendimizin uyguladığı yöntem kolay ve kompleks bir kural 

olmadığından zekât alıcıların fikir genişliği anlaşılabilir. Efendimizin bir avucu 

birim olarak kullanıp oranın eşitliği sağlayarak minimum bir sağ avuç gösterdikten 

sonra 2.5% oranını belirtmiştir. 

Böylece zenginin belli bir oranın altında düşmemesini sağlarken aynı zamanda 

farklı sekilerde bu oranı ödemekte serbest bıraktı. Araştırmacının incelemelerine göre 

devlet fakir ve muhtaç insanlara yardım edebilecek kapasiteye sahip aynı zamanda devlet 

kurumlarını ve bakanlıları destekleyerek fakir ve muhtaç inanlara yardım etme konusunda 

destekleyebilir ve bu konu da harcamalar yapabilmektedir. 

Araştırmacının zekât konusundaki genişliği kanıtlama hususları zekâtın hak 

edenleri üzerindeki sosyal, mali, ekonomik ve siyasi amaçların gerçekleşmesi ve etki 

altında kalmasıdır. Devletin ve toplumun yararlanması söz konusudur. 

Zekâtın sosyal, mali, ekonomik ve siyasi alana etkisinin ekonomik evreler şeklinde 

araştırmacı tarafından inceleyebilme imkânımız olacaktır. Bu incelemeler zekât 
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uygulamasının devlet bütçesini nasıl etkilediğini gelirlerin nasıl yükseldiğini ve 

desteklediğini anlatmaktadır. 

Araştırmacının ve kitabın bittiği yerden anlatmaya başladığımız zekât 

etkisi(insanoğlunun tüketim ürünlerinden, üretiminden, gelirinden, kazancından, 

giderlerinden, satışlarından, yatırımlardan, ekonomik durumdan ve enflasyonundan 

bahsettik) 

3.8.1. Zekâtın Devlete Olan Etkisi  

Nakit harcamalar ve yatırımlar tüketim ve harcamalar seyrinde aynı yolu 

izlemektedir. Gelirin ve kazancın yükselmesi aynı zamanda olmasıyla üretim isteğinin 

artmasını gözlemleriz. Bu noktada ise ekonominin canlanması başlayabilir, ancak işsizler 

oranın yüksek olması ile birlikte tüketimin azalması söz konusu olabilir. Bu durumun 

müsebbibi fakir ve muhtaç insan sayısının aynı zamanda orta gelire sahip olanların 

zenginlerden daha fazla olmasıdır, zekât ödemeleri gerçekleşmesi sonucu birçok şeyin 

değişmesini izleyebiliriz bunları: 

Zekât ile paranın piyasa da bir noktada kümeleşmesi ve birkaç vatandaşta 

toplanarak tekelde olması engellenir. Zekât ödemeye insanların teşvik edilmesiyle yastık 

altında toplanan para piyasaya geri döner. Aksi halde paranın tutulması enflasyona neden 

olabilir.  

Tüketimin artması ile birlikte piyasanın canlanması ve insan kaynağının 

oluşturulması söz konusudur. Zekât ile insanların tüketim isteği artar ve bununla birlikte 

üretimde artmaktadır. Tüketici sayısı arttığından talebinde artması an meselesidir. Bununla 

birlikte üretimin, kazancın ve gelirin yükselmesini sağlamaktadır, satışta bu yükselişten 

payını almakta ve artış göstermektedir. Üretimin ve fabrikaların artması ekonominin 

gelişmesi ve canlanmasını takiben oluşmaktadır, bu gidişle zengin ve fakir arasındaki 

farkın azaldığını görebiliriz, tüketim dağıtımın yenilenmesi ile birlikte talebin artması 

tekrar gelişebilir. 

Bu durum ekonomi devrelerinin yükselmesini ve devletin vergi harçlarının 

yükselmesini de gösterir. Buna ek olarak zekât ödemeleri devletin harcamalarının 
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azalmasında büyük katkısı vardır. Zekâtın ödendiği bölüm devletin aynı bölümdeki 

harcamalarını azaltarak gerçekleşir. Ekonominin canlanmasını ve gelişmesini tekrardan 

sağlayabilir bir durumdur, verginin geliri ve ekonomini gelişmesi sirkülasyon seklinde 

tekrarlanır, enflasyonun yok olmasına ve işsizliğin azalmasına hatta yok olmasına yardımcı 

olur. Ülkenin güvenliğini de suç oranlarının azalmasını da sağlayabilir devletin ve bir 

toplumun güven ve istikrarlı bir hayat sürmesini sağlamış olur. 

3.8.2. Zekâtın Zenginlere Olan Etkisi 

Allah Teâlâ’nın sıfatlarından merhametli adaletli olması ve hikmetidir bu yüzden 

zenginler zekât verdikleri takdirde servetlerin azaldığını düşünmemeliler, bunun sebebi: 

Zekâtın ekonomik devreleri canlandırması sonucu üretim ve tüketimin artması söz 

konusu olduğundan ekonomik altyapı oluşturulması, canlanma ve ekonomik aktiviteyi 

artması, satış ve kazancıda etkilemektedir. Böylece bir devletin diğer ülkelere ihracatın 

artması sağlanır, ihracatın artmasında zenginleri fabrika sahiplerini bire bir ilgilendiren bir 

konu olduğu için yararlarına olacaktır, zenginlerin kazanç oranları artıkça servetlerinin 

devlet içinde ve dışında artığını göstermektedir, aynı zamanda devletin döviz kurunu 

pozitif bir şekilde etkilemesi sonucu devletin cirosunu da yükseltir. Ekonomi devrelerinin 

de başarılı bir şekilde devam etmesi sağlanır. Zenginin zekât ödeneğini gerçekleştirmesi 

halinde elde ettiği hususlar: 

1. Allah Teâlâ’nın rızasını ve sevap kazanmasıdır,  

2. Ekonominin canlanmasını sağlar. 

3. Kazancında artışı izlenir,  

4. İç ve dış yatırımlarından faydalanır,  

5. Servetlerinde artış izlenir. 

6. Devlete yardım ederek toplumun istikrarlı bir hayat yaşamasında katkısı olur 

iktisadında etkilendiğini görebiliriz. 

7. Fakirlerin zenginlere bakış acısını tamamıyla değiştirir. 

8. Zenginlere karşı suç oranlarının azalması istikrarlı bir hayat sürdürmesini sağlar,  

9. Toplumun istikrarı devletin istikrarı ve güvenin göstergesidir,  
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10. İşçilerin sayısı fabrikalarda ve zenginlerin is yerlerinde artması ile işsizlerin 

sayısında azalma gözlenir. 

3.8.3. Zekâtın Toplumun Diğer Tabakalara Etkisi 

Bahsettiğimiz gibi toplumda çok sayıda işsiz mevcuttur, bu tabakaların fakir ve orta 

bütçeye sahip olanlarını kapsamaktadır. Sayıları da zenginlerin sayısından fazladır, ancak 

zekât ödeneği yerini bulduğu zaman piyasanın canlandığını, nakit paranın piyasaya 

sürüldüğünü görebiliriz, bu durum tüketim oranını arttırır ve üretimi yükselttirici oranında 

dolayısıyla etkilemiş olur. 

İşçilerin sayıca artış göstermesi tüketicinin harcamalarında artış sağlar, kazancın ve 

satış oranının artmasıyla birlikte talebinde artışı izlenir dolayısıyla ekonominin canlanması 

söz konusudur. Piyasadaki fiyatlar listesini de yakından şöyle etkiler: 

- Kazancın ve gelirin artması gelecekte fiyatların artmasını gösterir. 

- Kazancın ve gelirin artması, satışın ve üretimin, fabrikaların ve tüketicilerin artması 

demektir, aynı zamanda arz artması fiyatların düşüşüne sebep olur. 

Bu durumda gerçekleşen olay fiyatların dengelenmesidir, bir yandan fiyatların 

yükselmesi diğer yandan düşmesi ile oluşur. 

Daha önce bahsettiğimiz gibi buradaki durum zengin ve fakir arasındaki boşluğu 

doldurmakla birlikte aradaki farkı büyük derecede kapatır. Orta derecede bütçeye sahip 

olanlar ve fakir insanların ürün ihtiyaçları daha fazla olduğundan sürekli bir tüketici 

toplumun var olmasının göstergesidir, yeterlilik derecesine yetişen toplumun ikinci adımı 

biriktirmek olacaktır. Burada birikimin iki seklini açıklamamız gerekir: 

1. Yararlı olmayan birikim: Servetin yıllarca birikimi sonucu kümeleşmesine yol 

açmaktadır, bu durumda zekâtın farz olduğunu görüyoruz, aksi takdirde ekonomi 

devrelerin düşüşüne neden olduğu gibi yatırım ve gelirinde düşüşü oluşur enflasyona 

da sebep olur. 

2. Yararlı birikim: gelecekte harcamak amacıyla yapılan birikimdir, örneğin ev satın 

almak gibi veya ev eşyaları, araba vs. 
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Yatırım amaçlı yapılan birikimdir, buda yeni yatırımcıların oluşmasına yol acar, bu 

yatırım türü iki yön almaktadır: 

Yatırımın gelişimin artması ekonomik devrelerinin canlanmasına yol açar, satışın 

ve kazancın arttığını gösterir. 

Harcamaların artması ile birlikte üretimin artması, satışın yükselmesi dolayısıyla 

ekonomik devrelerinin canlanmasına yol acar. 

Her iki yönde devletin gelirlerini yükselterek harcamalarını azaltmaktadır, 

devrelerin canlanması gelişimin ve yatırımın artması, satışın yükselmesi enflasyonun yok 

olması demektir. Böylece toplumun hayat biçimi istikrara kavuşur ve daha huzurlu bir 

yasama kavuşmuş olur. İşsizlik oranında azalma suç islerin sayısında azalma izlenir, 

fakirlere yönelik zekâtın faydalarını özetlersek: 

1. Muhtaçların durumunu daha iyiye değiştirmek 

2. Hayat biçimini yükseltmek 

3. İş bulma olasılığında artış  

4. İşsizlikten kurtarır. 

5. Suç işlemekten uzaklaştırır. 

6. Sağlık ve eğitim koşullarını bulundurarak kaybolmaktan kurtarır. 

7. Üretime destek olarak piyasadaki rollerine ve yatırımdaki görevlerine sahip olurlar. 
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3.9. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırmacının bu konuda devletinde bu konuda büyük rolü olduğunu 

düşünmektedir.  

Devletin zekât adaylarına göre üzerindeki rolü: Araştırmacı birçok kaynağı 

inceledikten sonra ister kitap olsun ister doktora tezleri olsun bu konudaki bakış açısı 

şöyledir, zekâtın birçok bölüme etkisi olduğunu sosyal, ekonomik ve siyasi durumlara 

dolaylı bir şekilde etkilediğini görmekteyiz. Peygamberimiz zamanından bu yana zekâtın 

önemli olduğunu aynı zamanda araştırmacının pratik incelemeler sonucu ve teorik 

araştırmalar sonucu devletin (zekât devletin önemli gelirlerinde biri olması hakkında) ilahi 

kurallar çerçevesinde hâkimin çalışmalar sonucunda özetlenebilir,  

3.9.1. Fakirler ve Miskinler 

Devlet zenginlerden zekâtı toplayıp fakirlere dağıtmaktır. Ancak bu işlem nasıl 

gerçekleşmeli. Direkt ve direk yöntem kullanarak bu işlemi tamamlayabilir. Direkt harç 

toplamak yanında endirekt olarak fakir insanlara yârdim kurumlarını destekleyerek bunu 

sağlayabilmektedir, bu kurumlar veya bakanlıklar: 

Adalet Bakanlığı: Fakirleri savunan avukatların harçlarını ödeyerek fakirlerin 

şikâyetçi oldukları konularda yardımcı olabilmek ve haklarını savunmak adına arkalarında 

durmayı başarabilir.  

Eğitim Bakanlığı: Fakirlerin ve miskinlerin eğitimlerine katkıda bulunmak için 

eğitim harçlarında yardımcı olabilmek tüm okul malzemelerini temin etmek, bedava devlet 

okulları veya üniversiteleri kurarak eğitimlerinde yardımcı olabilirler. 

Sağlık Bakanlığı: Fakirlerin ve miskinlerin ilaç masraflarının karşılayarak 

yardımcı olabilirler veya devlet hastaneleri, sağlık ocakları temin ederek tüm ihtiyaçlarını 

karşılayabilir. 

Genel Sosyal Hizmetler Dairesi: sosyal hizmetleri temin etmek adına 

harcamaların yapılması bu kurumların gelişmesi ve binaların tahsis edilmesi adına 
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çalışmaların yapılması, yiyecek, giyim ve buna benzer ihtiyaçlarının karşılanması gibi 

birçok sosyal hizmetler sunabilmektedir, yetimhanelerin ve darülacezelerin temin edilmesi 

yaşlılara özel hizmetler verilmesi konusunda çalışmalar verebilir. 

İskân Bakanlığı: Fakirlerin ve miskinlerin kalacak yerleri olması adına bir miktar 

harcamaları yapılması, konutların temin edilebilir, yiyecek veya giyim yeterli olmayabilir, 

zekâtı alan kişi nasıl harcayacağı konusunda bilinçli olmayabilir, bunları es geçmemek 

gerekir. Çocuk veya bilinçli olmayanların adına konut ve kalacak yerlerin olması daha 

avantajlıdır, konutların yapılması devletin zekât servetlerini değerlendirdiğinin göstererek 

zenginlerin güveninde kazanmış olur, böyle yatırımların gerçekleşmesi adına da 

desteklemiş olurlar. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Zenginlerin bu konuda değişik seçenekleri 

oldukları için ihtiyaçları olmadığını görüyoruz ancak fakirlerin imkânları kısıtlı olduğu için 

zaman kendilerini iyi hissettirecek psikolojik durumlarını daha sağlam olması adına 

eğlence parklarının yapılması devletin bu konuda özen göstermesi, zenginlerin zekât 

vererek destek çıkması seklinde olabilir. Çocuk parkları, cay bahçeleri, turistlik yerlerinin 

daha ucuz hale getirmeleri halinde bu konuda fakirlere yardımcı olabilecekler. İnsan 

haklarının devlet tarafından düşünülmelidir ve özen göstermesi şarttır. 

Elektrik ve Su Bakanlığı: Fakirlerin ve miskinlerin oldukları bölgelere su 

tesislerin bulunması ve elektrik kaynaklarının sağlanması bedava olarak dağıtılması 

devletin bu konudaki yardım basamaklarından biri olabilir. İçilir suyun bulunması ve 

elektriğin sürekliliği insanların ihtiyaçlarını yerine getirmekle birlikte insan haklarının 

temel adımlarını devlet tarafından atılmış olduğunu gösterir. Bunları yerine getirmeyen 

devletin devlet olmasının hiç bir anlamı yoktur aynı zamanda zenginin bu hizmetlerle 

geçinmesi halinde fakirin gözünde bencil ve kıskançlık dolu bir hayat sürdürmesi demektir. 

Allah-u Teâlâ ve Peygamberimizin buyurduğu gerekçeleri yerine getirmeyecek bir şekilde 

insanlığa büyük haksızlık olduğunu görebiliriz. 

Hâkim devletin sorumluğunu yerine getirmekle mükelleftir aksi takdirde fakirle 

zengin arasındaki eşitliği sağlamamış olur. Allah Teâlâ bu konuda adil olunmasını ve 
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merhamet dolu bir dünya sunmasını isterken aynı seklide ahirette bunun sefasını sürmesini 

sunmaktadır. 

Ahlaki sorumluluğa gelirsek, ilk basamaklarda yer almakla birlikte zenginlerin bu 

konudaki esas duruşları çok önemlidir. Kurna-ı Kerim’deki sekiz sınıfa karşı ödemekte 

olduğu zekâtın yerine getirmesiyle birlikte borcunu ödemektedir. Ancak zekâtı devlete 

vermesi ve devletin eşit bir şekilde direkt veya endirekt yardım etmesi huzurlu bir hayatin 

sunmasında büyük bir katkısı olduğunu görebiliriz. 

Zekât üzerinde çalışanlar (tahsilât ve dağıtımı sağlayanlar) 

Devletin rolü: Devlet zekât kurumlarının tüm ihtiyaçlarını karşılaması gerekir. 

Aletler, mobilyalar, ofisler vs, ihtiyaçları zekât tahsilâtın kendisinden veya vergilerden 

temin edebilir, ancak bütün ihtiyaçların zekâtın yararına olması gerekir. 

Yönetim tarafından çalışanları izlemek ve zekât tahsilâtlarının emin elerde 

olmasından emin olması gerekir. Telef olması halinde tazminatı ödeyecek şekilde 

sorumluluk almalıdırlar, aynı zamanda ihmal ve kusur veya aşırı harcamalara karşı 

çıkmalıdırlar. 

Zekât çalışanlarının bu konuda hassas olmaları İslam dinin adabına yakışır bir 

Şekilde davranmaları gerekmektedir, ayni zamanda zekâtın kural ve gerekçelerinin iyi 

bilinmesi gerekir, böylece toplumun huzuru ve eşitliği sağlanacak şekilde zekât 

servetlerinin dağıtımı gerçekleşecektir. 

Devlet İslami vakıflarının sorumlusu olacak, dini kurumları ihtiyaçlarını 

karşılayacak, böylece zekâtın tahsilâtı ve zengin fakir yardımlaşma anlayışı yerine 

getirilmektedir. Zekâtın tahsilâtı resmi olarak devlet tarafından gerçekleşmesi zenginden 

fakire aktarılması gerekirse güç kullanarak bu işlemin tamamlanması gerekir. Devletten 

gelen vergiler, hibeler veya devletin geliri zekât işlemlerin ihtiyaçlarını 

Karşılamayabilir ancak böyle bir durumla karşı karşıya geldiğimizde zekâtın 

bütçesinden (adaylara ayrılan miktar) karşılanması eşit bir şekilde diğer bütçeler arasında 

herhangi bir eksiklik yaratmadan mümkündür. Zekât bütçesi(sekiz aday) arasında oran 
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farkının yaşanmaması için devletin sorumluluğu kapsamı altındadır tüm bakanlıklar ve 

kurumları ile buna izin vermemesi gerekir. 

3.9.2. Müellefe Kulüb  

Devletin Rolü: Eğitim bakanlığı, dini kurumlarda veya vakıflarda gayri müslüman 

olanların ihtiyaçlarını Eğitimlerini karşılamak gibi destekte bulunmak,  

Sağlık bakanlığı, gayri Müslümanların ilaç ve sağlıklarını koruma amaçlı 

ihtiyaçlarını gidermek. 

Sosyal hizmetler, İslam dinine yeni girenlerin bir yıl boyunca harcamalarını 

gidermek. 

İskân Bakanlığı: Devletin bu konuda yardımcı olması gerekir gayri Müslüman 

olanların kalacak yerleri olmadığı takdirde onlara ev ayarlamak veya bu konuda yardımcı 

olmak ister taksitle ister kısmi yardımlara olsun bir şekilde destek çıkmak gerekir. 

Elektrik ve su bakanlığı, elektrik ve içme suyunun bulundurulması devletin bir 

diğer görevidir. 

3.9.3. Köleler  

Devletin rolü: 

Savunma Bakanlığı: Devletin bu harcamaları esir olan Müslüman askerler veya 

onların ailelerine ayırabilir. 

Adalet Bakanlığı: Hapishanede olanların hizmetleri devlet tarafından karşılanabilir, 

cezalı oldukları halde onlara uygun yasam şartları düzenlemek gerekir. 

İçişler Bakanlığı: Poliçe veya güvenlikte çalışanlara harcamalar yapılabilir, trafik 

polisleri bu konuda dâhilerdir,  

Bilgilendirme Bakanlığı: Bu konudaki harcamaların insanları bilinçlendirme amaçlı 

yapılabilmektedir, suç isleme cezaların ve hayatlarına negatif etkilerin nasıl oluşacağı 
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konusunda bilinçlendirmeler yapılabilir. Devletin koyduğu kurallara tabii olarak toplumun 

huzurlu bir yaşam sürmesine de katkıda bulunmasını insanlara aktarılmalıdır, kültürlü ve 

medeni bir toplumun oluşmasında büyük görevi vardır. 

3.9 4. Borcu Olanlar 

Devletin rolü: Tüm bakanlıkların bu konudaki yardımlaşmaları olabilir. Ancak 

yukarıda bahsedilen şartlara göre gerçekleşmelidir, her insanın borç altından kalkmadığı 

sürece devletin desteğinden faydalanması gerekir, devlet borcu olan bireye yârdim ederek 

borcunu kapatabilir. Bu konuyla fazla karşılaşmamak adına bazı kurallar çerçevesinde 

borçların kapatılması gerekir. Buna örnek olarak yaşlı bir bireyin ailesi olmaması ve 

çocuklarının olmaması halinde ilaç veya ameliyat yapılması gerekirken devletin destek 

almasında bir sakınca yoktur. 

3.9.5. Allah Yolunda Çalışanlar 

Devletin rolü: 

Savunma Bakanlığı, hak kazanan kurumların başında gelmekle birlikte en gerekli 

hizmetlerin bu konuda verilmesi gerekir, çünkü devletin egemenliğini küreyecek bir gücün 

olması insanların huzurlu bir şekilde yasamalarını temin etmektedir, askerlerin ihtiyaçları 

ister silah olsun ister araç olsun tüm imkânların sağlanması mümkün. 

Sağlık Bakanlığı, savaş anında yaralıların iyileşmesi için gerekli olan ilaçları ve 

tedbirleri alınması mümkündür. 

Sosyal Hizmet Kurumları, yaşlı ve emekli askerlerin veya komutanların tüm 

ihtiyaçlarının karşılanması mümkündür. 

İskân Bakanlığı: Savunma bakanlığa ait olan tüm bireylere kalacak yer temin etmek 

adına hizmet sunması mümkündür. 
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3.9.6. Yoksullar 

Devletin rolü: Tüm kurumların bu konudaki hassasiyeti göstererek yardımcı 

olmaları mümkün, ancak kural ve gerekçeler dışında olması şartı ile harcamalar 

yapılmalıdır. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

SONUÇ 

1) Zekâtın devlet bütçesine verdiği katkı pozitiftir, her hangi devletin harcamalarını 

azaltarak aynı zamanda ekonomik aktiviteyi yükselterek devletin gelirini artmaktadır. 

2) Zekât diğer sabit kurallarla birlikte işbirliği yapabilir ve gelirleri etkilemekle 

birlikte ekonomiyi canlandırır, örneğin vergi uygulaması ile aynı zamanda uygulanabilir. 

3) Zekât devletin önemli kaynaklarından biri olabilir, devletin ekonomik durumunu 

canlı tutarak gelirini yükseltir ve harcamalarını azalttırır. 

4) Zekât uygulamasının mali, ekonomik, sosyal ve siyasi duruma pozitif bir etkisi 

vardır, aynı zamanda güvenliği istikrarı da sağlamaktadır. 

5) Zekât kuralını ve gerekçelerini uygulaması halinde tahsilatın ve harcamaların 

düzende olmasını sağlar, böylece yukarıda bahsettiğimiz hedefleri amacına ulaştırır, aynı 

zamanda takip ve denetleme altında uygulanır. 

6) Zekât kanun mevzuatı oluşturunca hâkimin ile (adil veya adil olmayan) 

çözülecektir. Çünkü bu para hâkime değil kanun ile devlete verilecektir. 

7) Herhangi bir devlet tarafından uygulanabilir, Allah Teâlâ tarafından hâkim olan 

Peygamberimiz tarafından uygulanan din ve bilim adamları tarafından desteklenen bir 

uygulamadır. 
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ÖNERİLER 

1) Genel zekât kanununu uygulamak ve genel bütçeleme sistemine dahil etmek 

devletin mali harcamalarını ve gelirini dengeli ve denetim altında tutmasına yardım 

edecektir. 

2) Din adamları ve fıkıhçıların tarafından devlete ait şeriat kurumu düzenlemesi ile 

birleşmiş kurumsal zekât kanunu kurarak herhangi devlet tarafından uygulamaya müsait 

olacak şekilde uygulanabilecek hazır gerekçeler bulunması yardımcı olacaktır. 

3) Zekât uygulamasının Kuran-ı Kerim ve İslam din şeriatına göre uygulanması 

gerekir, insanlar tarafından değişmesini engellemek ve gelecekte sabit kuralara göre 

uygulanmasını sağlayacaktır. 
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