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da sadaka (çoðulu “sadakat”) terimi de
hepsi Medenî sûrelerde olmak üzere on
iki âyette zekât anlamýnda kullanýlmýþtýr.
Hadislerin yaný sýra Hulefâ-yi Râþidîn ve
Emevîler döneminde de zekât ve sadaka
terimleri genelde eþ anlamlý olarak geçse
de sadaka, hadislerde ve daha çok örfte
mecburi olmayan gönüllü ödemeleri de
içine alan daha genel bir anlama sahip ol-
muþtur. Zekâtýn, yýlý tartýþmalý olsa da Me-
dine döneminde farz kýlýndýðýnda görüþ
birliði vardýr. Buhârî’nin rivayet ettiði bir
hadiste Hz. Peygamber’in zekât farz kýlýn-
madan önce fýtýr sadakasý vermeyi em-
rettiði, zekât farz kýlýndýktan sonra fýtýr
sadakasýný ne emrettiði ne de yasakladýðý,
müminlerin onu vermeye devam ettikle-
ri belirtilir (Buhârî, “Zekât”, 76). Bu hadis
fýtýr sadakasýnýn zekâttan önce emredildi-
ðini, zekâtýn ise ramazan orucundan son-
ra farz olmasý gerektiðini göstermektedir.
Ramazan orucunun farz kýlýndýðýna dair
âyetin hicretin 2. yýlýnda (623) nâzil oldu-
ðu, zekâtýn da bundan sonra farz kýlýndýðý
genel kabul görmüþtür.

Kur’an ve Sünnet’te zekât kavramýna
yapýlan atýf sadece bu kelime ile sýnýrlý de-
ðildir. Mekke döneminde nâzil olan âyet-
lerde inanç, temel ahlâkî deðerler ve müþ-
riklere karþý bilinç inþasý konularý aðýrlýk-
lý olsa da kiþinin sosyal sorumluluðu, çev-
resindeki yetim, yoksul ve ihtiyaç sahiple-
rine karþý duyarlý olmasý da deðiþik vesi-
leyle iþlenir (el-Kalem 68/24; el-Müddes-
sir 74/42-44; ed-Duhâ 93/9-11; el-Mâûn
107/1-3). Medine döneminde inen âyetler-
de iman, ibadet, ahlâk ve sosyoekonomik
hayat arasýndaki sýký baðý ifade eden dü-
zenlemeler daha dikkat çekicidir. Zekât bu
iliþkilerin tam merkezinde yer almaktadýr.
Kur’an ve Sünnet’te namazla zekâtýn ge-
nelde birlikte zikredilmesi, iki temel iba-
det arasýnda yakýn bað kadar namazýn
þahsî-bedenî, zekâtýn da içtimaî-malî iba-
detleri temsil etmesi ve dindarlýðýn ke-
malinin bu iki kanaldaki sorumluluklarýn
ifasýyla gerçekleþeceði anlamýný taþýr. Ni-
tekim Kur’an’ýn ifadesine göre zekât ver-
me mümin, takvâ ve ihsan sahibi iyi kim-
selerin özelliðindendir. Zekâtýn Allah ka-
týnda ve sosyal hayattaki deðerini bilen ve
kurtuluþa ermek isteyen müminler zekât-
larýný verirler ve dünyada safa sürmek için
deðil zekât verebilmek için çalýþýp zengin
olmak isterler (el-Mü’minûn 23/1-4). Al-
lah’ýn dostluðu da ancak O’na inanmakla,
namaz kýlýp zekât vermekle kazanýlýr (el-
Mâide 5/55; el-A‘râf 7/156).

Zekâtýn, sýrf Allah’ýn emri olduðu için
ifasý gereken ve samimi niyeti gerektiren

ibadet yönünün yaný sýra bireyde ve top-
lumda dinî ve ahlâkî deðerleri yücelten,
sosyal yapýyý güçlendiren, ekonomik haya-
ta canlýlýk getiren birçok yararý vardýr. Ze-
kât, Kur’an’ýn ifadesiyle fakirin hakkýdýr,
onu vermek “tathîr” ve “tezkiye”yi (et-Tev-
be 9/103), kiþinin maddî ve mânevî varlý-
ðýný temizleme ve arýtmayý saðlar. Zengi-
ni cimrilik hastalýðýndan, aþýrý mal hýrsýn-
dan kurtarýr; ona cömertlik ve kendi alýn
terinden bir pay verebilme, verilen nime-
te yine kendi cinsinden þükretme hasleti
kazandýrýr. Toplumda sosyal dayanýþmayý
güçlendirir, devletin ulaþamadýðý ihtiyaç
sahiplerine uzanarak kardeþlik duygula-
rýný besler, fakiri onurunu incitmeden hi-
mayesine alýr, sermayenin âtýl kalmasý ye-
rine yatýrýma yönelmesini saðlar.

A) Zekâtýn Þartlarý. Zekâtýn vücûb se-
bebi (farz-vâcip ayýrýmý yapan Hanefîler’e gö-
re farz oluþ sebebi) artýcý vasýfta nisab mik-
tarý bir mala mâlik olmak, rüknü ise farz
olan miktardaki payý malýndan çýkarýp hak
sahibine temlik etmektir. Bunun için ge-
rek mükellef gerek malla ilgili þartlar ge-
rekse zekâtýn daðýtýmýyla ilgili belli ku-
rallar söz konusudur. a) Zekâtýn Mükel-
lef Açýsýndan Vücûb Þartlarý. 1. Müslüman
Olmak. Kur’an’da zekât ve sadaka terim-
leriyle iþaret edilen mecburi malî mükel-
lefiyetler müslümanlara yöneliktir. Hz. Pey-
gamber de zekâtýn müslüman mükellef-
lerden alýnacaðýný söylemiþ ve zekât ver-
meyi Ýslâm’ýn þartlarý arasýnda sayarak
onun malî bir yükümlülük olduðu kadar
bir ibadet olduðunu da teyit etmiþtir (Bu-
hârî, “Îmân”, 2; “Zekât”, 1). Resûlullah,
Muâz b. Cebel’i Yemen’e malî, mülkî ve ka-
zâî yetkilerle gönderirken kendisine þu tâ-
limatý verir: “Onlarý önce Allah’tan baþka
tanrý bulunmadýðýna ve benim Allah’ýn pey-
gamberi olduðumu bilmeye ve tanýmaya
davet et. Eðer kabul ederlerse her gece
ve gündüz üzerlerine beþ vakit namazýn
farz kýlýndýðýný öðret. Bunu da kabul eder-
lerse onlara bildir ki Allah kendilerine mal-
larýndan zekâtý farz kýlmýþtýr; bu zekât
zenginlerinden alýnýr ve fakirlerine verilir”
(Buhârî, “Zekât”, 1). Bu tâlimat, zekât yü-
kümlülüðünün dinî yönü kadar diðer te-
mel dinî vecîbelerle iliþkisini de gösterme-
si bakýmýndan önemlidir. Uygulamada da
zekât müslümanlardan alýnagelmiþtir. Hz.
Ömer devrinde el-Cezîre bölgesindeki hý-
ristiyan Arap kabilesi Benî Taðlib’den ze-
kât nisbetinin iki katý bir vergi tahsil edil-
mesinin sebebi onlarýn cizye adý altýnda
kendilerinden vergi alýnmasýný küçültücü
bulmalarýdýr. Bu istisnaî durumun mahi-
yeti fakihler arasýnda tartýþmalý olsa da
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Sözlükte “artma, arýtma; övgü ve bere-
ket” mânalarýna gelen zekât, terim ola-
rak Kur’an’da belirtilen sýnýflara sarfedil-
mek üzere dinen zengin sayýlan müslü-
manlarýn malýndan alýnan belli payý ifade
eder. Örfte bu payýn maldan çýkarýlmasý iþ-
lemine de zekât denilir. Sadaka kelimesi
de terim olarak zekâtla eþ anlamlýdýr. Ýs-
lâm maliye hukukunun erken dönem mü-
elliflerinden Ebû Ubeyd Kasým b. Sellâm
(ö. 224/838), “Sadakaya gelince, sadaka
müslümanýn altýn, gümüþ, deve, sýðýr, ko-
yun, hububat, mahsul gibi mallarýnýn ze-
kâtýdýr; bu zekât Allah’ýn tayin ettiði se-
kiz zümreye verilir” (Kitâbü’l-Emvâl, s. 24);
Þâfiî fakihi Mâverdî, “Zekât da sadaka mâ-
nasýnadýr, her ikisi de ayný þeye isim ola-
rak verilmiþtir. Zekât hakikaten ve hük-
men çoðalma kabiliyeti olan, sahibi tara-
fýndan meþrû yollardan kazanýlan mallar-
dan alýnan ve lâyýk olanlara bir yardým an-
lamý taþýyan farz ibadettir” (el-A¼kâmü’s-
sul¹âniyye, s. 113) tanýmýný verirken bu
eþ anlamlýlýða dikkat çekerler. Toprak ürün-
lerinden alýnan zekât nisbetini ifade eden
uþr / öþür (‚) kelimesi de ziraî mahsul-
lerden tahsil edilen zekâtýn özel adý ol-
muþtur.

Christian Snouck-Hurgronje ve Joseph
Schacht gibi bazý þarkiyatçýlar zekât teri-
minin Hz. Peygamber’in Medine’ye hicre-
tinden sonra yahudilerle temasý neticesin-
de ortaya çýktýðýný ve Ârâmî (Judeo-Arameen)
dilinde “takvâ” anlamýna gelen zakothdan
alýnýp anlam geniþlemesiyle kullanýldýðýný
ileri sürmüþlerdir. Hatta J. Schacht, Hz.
Muhammed’in vefatýndan sonra halife olan
Ebû Bekir’in baþkanlýðýndaki Medine þehir
devletine zekât vermek istemeyen kabile-
lere karþý savaþ açýlmasý hususunda yapý-
lan tartýþmalarý ileri sürerek zekât müesse-
sesinin Hz. Peygamber’in vefatýndan son-
ra ortaya çýkýp geliþtiðini iddia etmiþtir.
Ancak zekât kelimesinin terim anlamýyla
da baðlantýlý biçimde sekiz Mekkî âyette
geçmesi, müslümanlarýn çeþitli malî mü-
kellefiyetlerinin Mekke döneminde baþla-
masý ve Arapça’dan baþka dil bilmeyen Re-
sûl-i Ekrem’in yahudilerle kültürel karþý-
laþmasýnýn hicretten sonra vuku bulmasý
bu iddiayý geçersiz kýlmaktadýr.

Kur’an’da zekât kelimesi otuz âyette
mârife olarak geçer ve bunlarýn yirmi ye-
disinde namazla birlikte zikredilir. Kur’an’-
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na kadar zekât farz deðildir”; Abdullah b.
Mes‘ûd’un da, “Veli yetimin malýnda ta-
hakkuk eden zekât borçlarýný tesbit eder,
çocuk bulûða erince ona bu borçlarý ha-
ber verir” dediði rivayet edilir (Serahsî, II,
162). Yine tâbiîn fakihlerinden Ýbrâhim en-
Nehaî ve Þa‘bî’nin de ayný mânada fetva
verdikleri, Hasan-ý Basrî ile Mücâhid’in hay-
vanlar, ziraî mahsul ve ticarî iþletmedeki
para gibi yetimin artýcý özellikteki malla-
rýnda zekâtý gerekli gördüðü, Süfyân es-
Sevrî ve Ýbn Ebû Leylâ’nýn Ýbn Mes‘ûd’un
görüþüne katýldýðý, Kadî Þüreyh’in ise ve-
lisi bulunduðu yetimin mallarýnýn zekâtý-
ný vermediði rivayetleri vardýr (Ebû Ubeyd
Kasým b. Sellâm, s. 551-552). Hasan-ý Bas-
rî’nin toprak mahsulleri ve hayvanlardan,
Mücâhid’in ise bizâtihi nemâlanamayan
nakit (altýn, gümüþ, para) müstesna yetimin
diðer mallarýndan velisinin zekât ödemek-
le mükellef olmadýðý hususunda fetva ver-
dikleri bildirilir. Birinci grup rivayetleri esas
alan Mâlik b. Enes, Þâfiî, Ahmed b. Han-
bel, Ýshak b. Râhûye, Ebû Sevr ve Ebû
Ubeyd’e göre çocuðun malýndan velisi ze-
kât ödemekle mükelleftir (Ýbn Rüþd, I,
262). Hz. Ali, Abdullah b. Abbas, Abdullah
b. Mes‘ûd, tâbiînden Ýbrâhim en-Nehaî,
Þa‘bî, Süfyân es-Sevrî, Ýbn Ebû Leylâ ve
Þüreyh gibi Irak merkezli fakihlerin görüþ
ve rivayetlerinden hareket eden Ebû Ha-
nîfe ve arkadaþlarýna göre ise toprak mah-
sullerindeki öþür müstesna çocuðun hiç-
bir malýndan velisi zekât ödemekle mükel-
lef deðildir. Fakihlerin çoðunluðu deliyi de
(mecnun) bu konuda gayri mümeyyiz ço-
cuk hükmünde görür. Fakihler arasýndaki
bu görüþ ayrýlýðý farklý rivayetlere dayan-
manýn yaný sýra malî bir ibadet olan zekâ-
týn ibadet yönünün mü yoksa ödenmesi
gereken bir hak olmasýnýn mý aðýr bastýðý,
namaz ve oruçta olduðu gibi þahsî mükel-
lefiyetin ve niyetin gerekip gerekmediði,
yine bu ibadetin edasýnda vekâletin câiz
olup olmadýðý gibi usul yaklaþýmý farklýlý-
ðýndan da kaynaklanmaktadýr.

b) Zekâtýn Mal Açýsýndan Vücûb Þartla-
rý. Kur’an’ýn muhtelif âyetlerinde mala ve
servete genel olarak, yer yer de altýn-gü-
müþ, ticaret mallarý, yer altý-yer üstü top-
rak ürünleri ve tarým ürünlerine zekâtý
verilecek mallar olarak atýfta bulunulmuþ,
kavlî ve amelî sünnette de bu genel hü-
kümlerin uygulama örnekleri ve ayrýntýlarý
verilmiþtir. Bunlardan hareketle doktrin-
de bir malýn zekâta tâbi olabilmesi için o
malýn tam mülk, artýcý özellikte (nâmî), aslî
ihtiyaç dýþý olmasý, nisab miktarýna ulaþ-
masý, üzerinden bir yýl geçmesi gibi þart-
lar aranmýþtýr. 1. Tam Mülkiyet. Burada

tam mülk veya tam mülkiyetle kastedi-
len, o malýn hem aynýnýn hem de menfa-
atlerinin sahibinin tasarruf yetkisi ve gücü
altýnda bulunmasýdýr. Yani mal hem mü-
kellefin tasarrufu altýnda bulunacak, hem
de ona baþkalarýnýn hakký taalluk etmeye-
cek ve o maldan hâsýl olan fayda mükel-
lefe ait olacaktýr. Bu þartýn sonucu olarak
kamuya ait mallar, kamu yararý ve hayýr
iþlerine vakfedilen mallarla hýrsýzlýk, rüþ-
vet, faiz ve ihtikâr gibi Ýslâm’ýn haram say-
dýðý yollardan kazanýlan mallar zekâta tâbi
deðildir. Çünkü haram mal onu elinde bu-
lunduranýn mülkü kabul edilmez ve o mal-
da tasarrufu önlenir. Zekât vermek de bir
nevi tasarruftur (Yûsuf el-Kardâvî, I, 133-
134). Zürriyete ait vakýf örneðinde olduðu
gibi belli bir aileye, bir kimsenin fürûuna
vakfedilen mallar zekâta tâbidir. Mâlikî-
ler, kamu yararýna tahsis edilse bile vakýf
mallarýný sahibinin mülkiyetinden çýkmadý-
ðý gerekçesiyle zekâta tâbi görürler. Hane-
fîler inkâr edilen, devlet tarafýndan müsa-
dere edilen, gasbedilen, kaybolan, düþman
tarafýndan alýnan, denize düþen mallar gi-
bi elde bulunmayan, ele geçmesi de umul-
mayan ve fýkýhta “mâlü’d-dýmâr” denilen
mallarý zekâta tâbi tutmazken Þâfiî ve Han-
belîler aksi görüþtedir. Mâlikîler ise bu mal-
larýn ele geçtikten sonra sadece bir yýllýk
zekâtýnýn verilmesi gerektiðini belirtirler.

Tam mülk olma þartýnýn tabii bir sonucu
olarak alacaklarýn zekâtý da fakihler ara-
sýnda tartýþma konusu olmuþtur. Alacaðýn
zekâtý konusunda kaynaklardaki rivayetler
genel bir deðerlendirmeye tâbi tutuldu-
ðunda þu sonuçlara ulaþýlmaktadýr: Ala-
caklar tahsil imkânýna göre tahsil edilmesi
umulan ve umulmayan diye iki gruba ay-
rýlmýþ, ilk devirlerde bu ayýrýma göre ba-
zý fýkhî hükümler konmuþtur. Eðer ödeme
imkânýna sahip ve borcunu kabul eden
kimsedeki alacak gibi tahsili mümkün bir
alacaksa ashaptan Hz. Ömer, Hz. Osman,
Abdullah b. Ömer, Câbir b. Abdullah; tâ-
biînden Câbir b. Zeyd, Mücâhid, Ýbrâhim
en-Nehaî ve Meymûn b. Mihrân tahsil edil-
mese de bu nevi alacaðýn zekâtýnýn mükel-
lef tarafýndan her yýl verilmesi gerektiði
görüþündedir. Eðer alýnacaðý umulmayan
bir alacak söz konusu ise farklý görüþler
vardýr: Hz. Ali ve Abdullah b. Abbas’a gö-
re mükellef bu nevi alacaðýnýn zekâtýný ala-
caðýný tahsil ettikten sonra geçmiþ yýllarýn
tahakkuk eden zekât borçlarý ile birlikte
verir. Tâbiînden Hasan-ý Basrî ve Ömer b.
Abdülazîz’e göre ise ne kadar vergi yýlý ge-
çerse geçsin bir yýllýk zekât verilir. Tâbiîn-
den Ýbrâhim en-Nehaî ve Atâ’dan, “Borcu-
nu vermeyip onu oyalayan borçlu faydalan-

iki kat verginin zekâtýn sarf yerlerini gös-
teren Tevbe sûresinin 60. âyetinde belir-
lenen zümrelere harcanmadýðýnda görüþ
birliði vardýr.

2. Hür Olmak. Fakihler, mükâteb köle
ve câriyelerin mal varlýklarýndan dolayý hem
kendilerinin hem efendilerinin zekâtla mü-
kellef olmadýklarý hususunda görüþ birli-
ði içindedir. Mükâteb olmayan kölelerin
zekât mükellefi olup olmayacaklarý konu-
sunda ise üç görüþ ortaya çýkmýþtýr: As-
haptan Hz. Ömer, Abdullah b. Ömer, Câ-
bir b. Abdullah; tâbiînden Ýbn Þihâb ez-
Zührî, Ýmam Mâlik, Ahmed b. Hanbel ve
Ebû Ubeyd’e göre kölenin mal varlýðýn-
dan ne kendisi ne de efendisi zekât öde-
mekle mükelleftir. Ebû Hanîfe, Ýmam Þâ-
fiî ve Süfyân es-Sevrî’ye göre ise kölelerin
mallarýndan kendileri deðil efendileri ze-
kât verir. Üçüncü görüþ olarak bir rivaye-
te göre sahâbeden Ýbn Ömer, tâbiînden
Atâ b. Ebû Rebâh ve fukahadan Ebû Sevr
kölelerin bizzat kendilerinin zekâta tâbi
mallarýndan mükellef olduklarýný ileri sür-
müþlerdir.

3. Âkýl Bâlið Olmak. Toprak mahsulle-
rinde zekât (öþür) malda, diðerlerinde zim-
mette tahakkuk ettiðinden Ýslâm âlimle-
ri çocuklara ve akýl hastalarýna ait toprak
mahsullerinden zekât alýnacaðýna dair gö-
rüþ birliðine varmýþlardýr. Diðer mallarla
ilgili hükümler ise fakihler arasýnda tar-
týþmalýdýr. Hz. Peygamber’den, “Mal sahi-
bi yetime veli olan kimse onun malýný ti-
carete yatýrsýn ve onu sadakanýn tüket-
mesine terketmesin”; “Yetimin mallarýný
zekâtýn tüketmesine meydan vermeyin”
(Ebû Ubeyd Kasým b. Sellâm, s. 546-547)
meâlinde iki hadis rivayet edilmiþ, ancak
ikisi de senedlerinden dolayý tenkide uð-
ramýþtýr. Tâbiîn fakihlerinden Saîd b. Mü-
seyyeb, Hz. Ömer’in ikinci hadisle ayný mâ-
nadaki bir haberini, Þa‘bî de Hz. Ömer’in
velisi olduðu birinin malý için, “Eðer bunu
ticarete yatýrmayýp býrakýrsak zekât onu
tüketir” (a.g.e., s. 548) dediðini rivayet
eder. Hz. Ali’nin, velisi bulunduðu Ebû Râ-
fi‘in oðullarýna ait bir arsanýn satýþýndan
elde edilen 10.000 dirhemin zekâtýný ver-
diði, Hz. Âiþe ve Abdullah b. Ömer’in, ve-
lileri olduklarý yetimlerin mallarýndan ze-
kât ödedikleri ve Câbir b. Abdullah’ýn da
bu mânada fetva verdiði rivayet edilir. Tâ-
biînden Mücâhid, Atâ b. Ebû Rebâh, Tâ-
vûs b. Keysân ve Câbir b. Zeyd’in çocuðun
malýndan velisinin zekât ödemekle mükel-
lef olduklarýna dair fetva verdikleri nakledi-
lir (a.g.e., s. 549-550). Ýkinci bir grup riva-
yet olarak kaynaklarda Hz. Ali ve Abdul-
lah b. Abbas’ýn, “Çocuða namaz farz ola-
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ce kendi aile fertlerine, sonra baþkalarýna
infak etmelerini söylemiþtir. Resûl-i Ek-
rem’in, “Müslümana atý ve kölesinden do-
layý zekât yoktur” hadisindeki istisna (Müs-
lim, “Zekât”, 8-10) bunlarýn zaruri ihtiyaç-
tan sayýlmalarýndan dolayýdýr. Çünkü Hz.
Peygamber devrinde at savaþ için besle-
niyor, köleler de kiþinin hizmetinde bulu-
nuyordu. Fakihlerin çoðunluðunca, nemâ
vasfýna sahip olmadýklarý veya aslî ve za-
ruri ihtiyaçlardan sayýldýklarý için zekât is-
tisnasý olarak kabul edilen maddeler þu
þekilde sýralanabilir: Oturulan ev, giyilen el-
bise, kullanýlan ev eþyasý, o dönemde hiz-
metçiler (köleler), binek, yük hayvanlarý ve
ziraî iþlerde kullanýlan hayvanlar, silâhlar,
ailenin yiyecek maddeleri, altýn ve gümü-
þün dýþýnda kalan bütün süs eþyasý, inci,
yakut, zümrüt gibi kýymetli taþlar, kitaplar
ve sanat aletleri. Bunlar gibi nemâ vasfýný
haiz olmayan veya kiþinin temel ihtiyaç-
larýndan sayýlan maddeler ticarete konu
edilmedikçe zekâttan istisna edilmiþtir
(Serahsî, II, 198). Ancak Ýmam Mâlik’in de
belirttiði gibi kiþinin aslî ve zaruri ihtiyaç-
larýnýn bölgelere, örf ve âdetlere göre za-
man içinde deðiþme özelliðine sahip oldu-
ðunu da gözden uzak tutmamak gerekir
(Sahnûn, I, 55).

4. Nisab. Artýcý özellikte ve aslî ihtiyaç
dýþý mallar ancak muayyen bir miktara
ulaþtýðýnda zekâta tâbi olur. Hz. Peygam-
ber ve sahâbe dönemi uygulamalarýndan
hareketle klasik fýkýh doktrininde ayrýntý-
daki farklýlýklar bir tarafa, bir kimsenin ze-
kât mükellefi sayýlmasý için belirlenen zen-
ginlik sýnýrýnýn (nisâb-ý gýnâ) 200 dirhem
(595 gr.) gümüþ, 20 miskal (85 gr.) altýn,
40 koyun, 5 deve ve 30 sýðýr olduðu ge-
nel kabul görmüþ, diðer mallarda nisabýn
da altýn ve gümüþ nisabýna göre takdir
edileceði ifade edilmiþtir. Ýlk dönemlerde
temel zenginlik aracý olarak görülen bu
mallardaki nisab sýnýrlarýnýn birbirine yakýn
ekonomik deðer taþýdýðý ve ortalama bir
zenginlik ölçüsü getirdiði, ileriki dönem-
lerde ise bu miktarlarýn deðerleri arasýn-
da ciddi farklýlaþmanýn meydana geldiði,
bugün ise çok daha farklý zenginlik ölçüt-
lerinin ve sýnýrlarýnýn söz konusu olduðu
gibi hususlarý dile getiren günümüz Ýslâm
âlimleri ve fetva kurullarý, zekâta tâbi mal-
larda nisab miktarýnýn yeniden ele alýnma-
sýna ihtiyaç bulunduðunu sýkça dile getir-
mekte ve altýnýn nisabýnýn esas alýnmasý,
bu nisablarýn ortalama deðerinin alýnma-
sý, mal nevine ve ekonomik þartlara göre
ayrý ayrý belirlenmesi gibi alternatif görüþ-
ler ileri sürmektedir (Yûsuf el-Kardâvî, I,
261-269).

5. Havelânü’l-havl. Bir malýn zekâta tâbi
olmasý için üzerinden bir kamerî yýlýn geç-
mesine (havelânü’l-havl) dair Hz. Peygam-
ber’den sözlü ve amelî rivayetler bulun-
makla birlikte (Ýbn Mâce, “Zekât”, 5) bu-
nun hangi nevi mallarda nasýl uygulanaca-
ðý fakihler arasýnda tartýþmalýdýr. Fakihle-
rin çoðunluðu altýn ve gümüþ, ticaret mal-
larý ve hayvanlarda havelânü’l-havli þart
koþar. Ancak yýl baþýnda ticaret malý ve pa-
ra varlýðý nisab miktarýna ulaþan mükelle-
fin yýl ortasýnda elde ettiði mal ve paranýn
da üzerinden bir yýl geçmesi gerekmez.
Toprak mahsullerinin zekâtý hasat mevsi-
minde ödeneceðinden onlarda havelânü’l-
havl þartý bahis konusu deðildir. Madenle-
rin zekâtý da elde edildikleri zaman ödenir.

6. Borç Karþýlýðý Olmama. Bir malýn ze-
kâta tâbi olmasý için aranan tam mülk ve
aslî ihtiyaçlardan fazla olma þartlarýnýn ta-
bii sonucu olarak elde mevcut bir malýn
ödenecek bir borcun karþýlýðý olmamasý
gerekir. Fakihlerin çoðunluðu, borcun “el-
emvâlü’l-bâtýna” denilen altýn ve gümüþ-
le ticaret mallarýnýn zekâtýnda etkili ola-
caðý, “el-emvâlü’z-zâhire” denilen toprak
mahsulleri, hayvanlar ve madenlerde ise
etkili olmadýðý görüþündedir. Hanefîler’e
göre borçlar üç kýsma ayrýlmaktadýr: Sa-
dece þahýslarý ilgilendiren borçlar; Allah
için olan, fakat þahýslar tarafýndan da ta-
lep edilebilen borçlar, zekât bu nevi bir
borçtur; þahýslar tarafýndan talep edile-
meyen, Allah için olan borçlar, nezir ve ke-
fâret bu çeþit borçlardandýr. Ýlk iki grup-
ta toplanan borçlar zekât mallarýnýn nisa-
býný düþürürlerse bu mallarda zekât ta-
hakkuk etmez. Üçüncü grupta toplanan
borçlar zekâtýn tahakkukuna mani deðil-
dir. Ayrýca borç, hangi neviden olursa ol-
sun toprak mahsullerinden tahakkuk eden
zekâtýn vücûbunu engellemez (Kâsânî, II,
6-7; Burhâneddin el-Mergýnânî, I, 96-97).
Ýmam Þâfiî’ye göre borç hiçbir malda ze-
kâtýn vücûbuna mani deðilken Hanbelîler’e
göre bütün mallarda etkilidir. Bu görüþ
ayrýlýðý, zekâtýn ibadet yönüne mi yoksa
fakir için bir hak oluþuna mý öncelik veri-
leceði hususunda fakihlerin yaklaþým fark-
lýlýðýyla yakýndan ilgilidir.

c) Zekâtýn Sýhhat Þartlarý. Verilen bir ze-
kâtýn dinen geçerli (sahih) olmasý için niyet
ve ehline temlik þartlarý aranýr. Zekâtýn bir
yönüyle ibadet, diðer yönüyle fakirin hak-
ký olduðunu dikkate alan fakihler -baþka
ibadetlerde olduðu gibi- zekâtýn eda edil-
mesinde de mükellefin zekât verme niye-
tinin þart olduðunda görüþ birliði içinde-
dir. Baskýn görüþ niyetin zekât borcunu
hesaplama anýnda yapýlabileceðidir. Ýkinci

dýðý bu malýn zekâtýný vermekle mükellef-
tir” hükmü rivayet edilir. Tâbiînden Ýkri-
me ise, “Alacaðýn zekâtý yoktur” der (Ebû
Ubeyd Kasým b. Sellâm, s. 526-539). Ebû
Hanîfe’ye göre ise alacaklar üç nevidir. a)
Kuvvetli alacak. Borç verilen para, satýlan
ticaret mallarýnýn malî bedeli gibi. Bu nevi
alacakta zekât tahakkuk eder, fakat mü-
kellef alacaðýndan en az 40 dirhem (nisab
miktarýnýn beþte biri kadar miktar) tahsil et-
medikçe zekât borcunu ödemek zorunda
deðildir. b) Orta kuvvette alacak. Ev kira-
sý gibi zekâta tâbi olmayan bir mal sebe-
biyle doðan bir alacakta geçen yýllarýn ze-
kât borcu tahakkuk eder; ancak zekât bor-
cunun ödenmesi için alacaktan en az 200
dirhem veya karþýlýðý miktarýn tahsil edil-
mesi gerekir. Bu iki nevi alacaðýn zekâtý
da geçen yýllarýn zekât borçlarý hesap edi-
lerek ödenir. c) Zayýf alacak. Mal bedeli
olmayan mehir, diyet gibi alacaklar zekâ-
ta tâbi deðildir. Tahsil edildikten sonra di-
ðer þartlarýn tahakkuku halinde zekâta tâ-
bi olur (Kâsânî, II, 9-10). Ýmam Mâlik’e gö-
re alacak hangi neviden olursa olsun elde
edilince sadece bir yýllýk zekâtý gerekir. Ýs-
lâm Fýkýh Akademisi’nin bu konudaki ka-
rarý da (22-28 Aralýk 1985) ödenmesi ih-
timali kesin ve kuvvetli alacaklarýn her yýl,
borçlunun malî sýkýntýda olduðu ve gecik-
tirilen alacaklarýn ise elde edildikten bir
yýl sonra zekâtýnýn verilmesi gerektiði yö-
nündedir.

2. Nemâ. Sözlükte “artmak, çoðalmak,
geliþmek” anlamýndaki nemâ terim olarak
hakiki ve takdirî olmak üzere ikiye ayrýlýr.
Hakiki nemâ malýn gerçek anlamda artý-
þýný ifade eder ve toprak ürünleri, ticaret
mallarý, hayvanlarla define ve madenler
bu grupta mütalaa edilir. Takdirî (hükmî)
nemâ ise bir malýn potansiyel olarak art-
ma, arttýrýlma ve çoðalma özelliðine sahip
bulunmasý sebebiyle fiilen artýþ gerçekleþ-
mese bile artýcý (nâmî) nitelikte sayýlma-
sýdýr. Altýn, gümüþ ve para böyledir. Hz.
Peygamber ve Hulefâ-yi Râþidîn dönemin-
de bu vasýflara sahip olmayan mallardan
zekât alýnmamýþtýr (Serahsî, II, 198; ayrý-
ca bk. NEMÂ).

3. Havâic-i Asliyye. Zekâta tâbi mallar-
da aranan þartlardan biri de o malýn kiþi-
nin aslî ihtiyaçlarýný karþýlayacak miktar-
dan fazla olmasýdýr. Bakara sûresinin 219.
âyetindeki “... afvý (ihtiyaç fazlasý) infak
ediniz ...” ibaresinden müfessirler, “Kazan-
dýðýnýz meþrû maldan nefsinizin ve aile
fertlerinizin zaruri ihtiyaçlarýna yeter ola-
nýndan fazlasýný infak ediniz” mânasýný an-
lamýþlardýr. Hz. Peygamber de zekâtýn var-
lýktan verileceðini söylemiþ, ashabýna ön-
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dan a dinar -zekât- verilir” ibaresi bulun-
maktadýr (Ebû Ubeyd Kasým b. Sellâm, s.
500-501). Ancak tâbiîn fakihlerinden Ha-
san-ý Basrî’nin altýnýn nisabýný 40 miskal
kabul ettiði, Atâ b. Ebû Rebâh, Tâvûs b.
Keysân ve Ýbn Þihâb ez-Zührî’nin de altý-
nýn zekâtýnda onun veznine deðil kýyme-
tine itibar ettikleri, yani altýnýn aðýrlýðý ne
kadar olursa olsun kýymeti 200 dirhem
gümüþ deðerine eþit olduðunda -20 mis-
kalden az da olsa- zekât tahakkuk edece-
ði görüþünü benimsedikleri rivayet edil-
mektedir (Ýbn Rüþd, I, 274). Altýnýn nisa-
býnýn 20 miskal olduðu konusunda tâbiîn
âlimlerinin bu görüþleri hariç fakihler ara-
sýnda kayda deðer bir ihtilâf yoktur ve mez-
hep imamlarý neticede gümüþün zekât ni-
sabýnýn 200 dirhem, altýnýn 20 miskal, her
ikisinin de zekât nisbetlerinin 1/40 oldu-
ðunda görüþ birliðine varmýþlardýr. Kay-
naklardan altýn ve gümüþ nisablarýnýn ilk
dönemde deðer olarak birbirine denk ol-
duðu anlaþýlmaktadýr. Madenî ve kâðýt pa-
ralar da altýn ve gümüþ hükmündedir. Ken-
di baþlarýna veya altýn, gümüþ ve ticaret
mallarýyla nisab miktarýna ulaþýnca yýl so-
nunda 1/40’ý zekât olarak verilir.

2. Ziynet Eþyasý Olarak Altýn-Gümüþ.
Kadýnlarýn altýn ve gümüþten ziynet eþ-
yasýnýn zekâta tâbi olup olmadýðý sahâbe
devrinden itibaren tartýþmalýdýr. Hz. Pey-
gamber’den konuyla ilgili farklý rivayetleri
deðerlendiren ashap, tâbiîn ve müctehid
imamlarýn görüþlerini iki grupta toplamak
mümkündür. 1. Ashaptan Hz. Ömer, Ýbn
Mes‘ûd, Abdullah b. Amr; tâbiîn fakihle-
rinden Ýbrâhim en-Nehaî, Tâvûs, Mücâ-
hid, Atâ b. Ebû Rebâh, Câbir b. Zeyd, Ýbn
Sîrîn ve Meymûn b. Mihrân kadýnýn mu-
bah ziynet eþyasýnda zekât tahakkuk ede-
ceði görüþündedir. Bu görüþü Ebû Hanî-
fe de benimsemiþtir. 2. Ashaptan Câbir
b. Abdullah, Ýbn Ömer, Ýbn Abbas, Enes
b. Mâlik; tâbiîn fakihlerinden Saîd b. Mü-
seyyeb, Katâde b. Diâme, Þa‘bî ve bir riva-
yette Hasan-ý Basrî ise kadýnýn ziynet eþ-
yasýnýn zekâta tâbi olmayacaðýný söylemiþ-
lerdir. Bu görüþe Ýmam Mâlik, Þâfiî, Ah-
med b. Hanbel, Ýshak b. Râhûye ve Ebû
Ubeyd de katýlmýþtýr (Ebû Ubeyd Kasým
b. Sellâm, s. 537-542). Öte yandan fakih-
ler, kadýnlarýn altýn ve gümüþ dýþýndaki süs
eþyasýnýn zekâta tâbi olmadýðýnda, erkek-
lerin kullandýðý altýn ve gümüþ mamulü
mallarýn -kullanýmý erkekler için haram da-
hi olsa- zekâta tâbi olduðunda müttefik-
tir.

b) Ticaret Mallarý. Bakara sûresinin 267.
âyetindeki, “Ey iman edenler! Kazandýkla-
rýnýzýn temizlerinden ... infak edin ...” mâ-

nasýndaki ibare müfessirlerin çoðunluðu
tarafýndan, “Ticarî yolla elde ettiðiniz ka-
zançtan zekât verin” þeklinde anlaþýlmýþ-
týr. Kaynaklarda Semüre b. Cündeb’den ri-
vayet edilen bir hadiste, Hz. Peygamber,
ashabýna ticaret maksadýyla ellerinde bu-
lundurduklarý mallardan zekât ödemele-
rini emretmiþtir. Ayrýca Ebû Zer el-Gýfârî,
Resûl-i Ekrem’in ticaret malý olan kumaþ
ve giyim eþyasý yahut buðdayýn zekâta tâ-
bi olacaðýna iþaret ettiðini rivayet eder
(Ebû Dâvûd, “Zekât”, 3). Ticaret malla-
rýna zekât uygulamasý daha ziyade Hu-
lefâ-yi Râþidîn devrinde görülmeye baþ-
lar. Hz. Ömer deri ticaretiyle uðraþan Ham-
mâs’a, “Ey Hammâs, malýnýn zekâtýný öde”
demiþ, Hammâs da, “Benim zekât öde-
meyi gerektirecek malým yoktur” diye iti-
raz edince Ömer, “ Þu malýný paraya göre
deðerlendir ve bulduðun kýymet üzerin-
den zekâtýný öde” karþýlýðýný vermiþtir (Se-
rahsî, I, 190). Ticaret mallarýndan zekât
alýnmasý uygulamasýna sahâbe ve tâbiîn
devrinde gümrük vergisi münasebetiyle
çokça rastlanmaktadýr. Müslüman mükel-
leflerin gümrüðe uðrayan ticaret malla-
rýndan 1/40 nisbetinde zekât alýyordu. Ni-
tekim daha sonraki devirlerde de -Zâhi-
rîler müstesna- fakihler her neviden tica-
ret mallarýnýn zekâta tâbi olacaðýnda gö-
rüþ birliðine varmýþtýr. Ticaret mallarýnýn
zekât nisabýnda altýn veya gümüþ nisabý-
nýn deðeri ölçü alýnýr, bu deðerin altýnda
kalan ticaret malýna zekât gerekmez. An-
cak ilk dönemde altýn ve gümüþ nisabýnýn
deðerleri arasýnda bir denklik bulunsa da
gümüþ giderek altýna göre hayli deðer kay-
betmiþ ve günümüzde ticaret mallarýnýn
nisabýnda -hatta nisbetlerinde- bir düzen-
lemeye gidilip gidilmemesi tartýþmasýna
yol açmýþtýr. Günümüz fýkýh âlimleri altý-
nýn asýrlardýr kýymetli maden olma özelli-
ðini koruduðunu söyleyerek nisabda onun
esas alýnmasý gerektiði görüþündedir. Ti-
caret mallarýnda zekâtýn vücûbu için ara-
nan nisabýn yýl baþýnda mý yýl sonunda mý
yoksa bütün yýl mý bulunmasý gerekece-
ði, ödemenin aynî mi nakdî mi yapýlacaðý
gibi konular fakihler arasýnda tartýþmalý-
dýr. Hanefîler’e göre ticaret mallarýnýn kýy-
meti sene baþýnda ve sonunda altýn ve
gümüþ nisabýnýn altýna düþmemelidir. Mâ-
likî ve Þâfiîler’e göre nisab sadece yýl so-
nunda aranýr. Hanbelîler’e göre ise nisab
bütün yýl boyunca devam etmelidir. Tica-
ret mallarý sene içinde kendi cinsleri veya
baþka malla deðiþtirilirse yýl geçme þartý
ortadan kalkmaz ve yýl sonunda sahip olu-
nan malýn deðeri, borç-alacak hesaplama-
sý yapýlarak 1/40 oranýnda mal veya para

sýhhat þartý zekâtý hak sahibi belli zümre-
lerin mülkiyetine geçirmektir. Temlik þar-
týnýn sonucu olarak fýkýhta yerleþik görü-
þe göre neticede bir hayýr ve sâlih amel de
olsa cami, yol, köprü, çeþme yapýmý gibi
hayrî hizmetlere zekât niyetiyle mal ve
para verildiðinde ehline temlik þartý ger-
çekleþmediðinden mükellefin zekât borcu
düþmez. Ölülere kefen alma, ölenin bor-
cunu ödeme, hayrî vakýflara yardým gibi
yollarla da zekât borcu ödenmiþ olmaz.
Zekât niyetiyle gýda maddelerinin fakirle-
re verilmesinde temlik þartý gerçekleþir;
ancak fakirin karnýný doyurmada veya fa-
kir borçludan alacaðý zekâta mahsup et-
mede temlik þartýnýn gerçekleþip gerçek-
leþmediði fakihler arasýnda tartýþmalýdýr.

B) Zekâta Tâbi Mallar. a) Altýn ve Gü-
müþ. Tevbe sûresinin 34-35. âyetlerinde
altýn ve gümüþte Allah yolunda ödenme-
si gereken bir malî mükellefiyetin bulun-
duðu önemle belirtilmekte, hadislerde de
altýn ve gümüþün zekâta tâbi mallar oldu-
ðu daha açýk bir þekilde kaydedilmektedir.
Hz. Peygamber ve onu takip eden Hule-
fâ-yi Râþidîn ve Emevîler devrinde piyasa-
da tedavülde olan para dirhem ve dinar
adý verilen gümüþ ve altýn paralardý. Ayrý-
ca külçe halinde altýn ve gümüþler de öde-
meler için kullanýlýyordu. Bu sebeple altýn
ve gümüþten zekât mükellefiyeti denildi-
ðinde o devirler için hem para birimi olan
dirhem-dinar hem de külçe halindeki al-
týn ve gümüþ anlaþýlmalýdýr. Bu durumda
altýn ve gümüþün zekâtý konusu, nakit
(madrûb) ve külçe olarak altýn-gümüþ ile al-
týn ve gümüþten yapýlan ziynet eþyalarý
þeklinde iki ayrý baþlýkta ele alýnmalýdýr.

1. Nakit ve Külçe Altýn-Gümüþ. Tarihî
deliller, Hz. Peygamber zamanýnda gümüþ
ve gümüþ paralarýn piyasada altýn ve altýn
paraya göre çok daha fazla kullanýlmakta
olduðunu göstermektedir. Ýttifakla riva-
yet edilen bir hadiste Resûl-i Ekrem, 5
ukýyyeden (200 dirhem) daha az olan gü-
müþte zekât mükellefiyetinin olmadýðýný
bildirmiþ (Buhârî, “Zekât”, 32), ayrýca mad-
rûb gümüþ parayý ifade eden “varýk” ve
“rikka” kelimelerini kullanarak gerek nakit
gerekse külçe halindeki gümüþün kýrkta
bir (% 2,5) nisbetinde zekâta tâbi bulun-
duðunu belirtmiþtir (Buhârî, “Zekât”, 38).
Böylece Hz. Peygamber tarafýndan gümü-
þün zekât nisabý 200 dirhem, nisbeti de
1/40 olarak tayin edilmiþ, bu nisab ve nis-
betler sahâbe, tâbiîn döneminde ve onlarý
takip eden devirlerde aynen uygulanmýþ-
týr. Altýna gelince, Ebû Ubeyd’in rivayet et-
tiði tarifede “20 dinara kadar (20 dinarýn
altýnda) zekât yoktur. 20 dinar olunca bun-
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Ýbn Þihâb ez-Zührî’ye göre ise sýðýr cinsin-
de zekât nisabý -devede olduðu gibi- beþ
sýðýrdýr. Ancak sýðýrýn nisabý hakkýnda bu
istisnaî görüþler yaygýnlýk kazanmamýþ,
fakihlerin çoðunluðu Muâz b. Cebel hadi-
sine istinaden sýðýr nisabýnýn otuz sýðýr ol-
duðunda birleþmiþtir. Keçiler koyun, man-
dalar da sýðýr sýnýfýndan sayýlýr.

Hz. Peygamber’den gelen rivayetlerde
develerin zekât nisbetleri þöyledir: Beþ-
dokuz arasýnda bir koyun, on-on dört ara-
sý iki koyun, on beþ-on dokuz arasý üç ko-
yun, yirmi-yirmi dört arasý dört koyun,
yirmi beþ-otuz beþ arasý iki yaþýnda bir
diþi deve, otuz altý-kýrk beþ arasý üç yaþýn-
da bir diþi deve, kýrk altý-altmýþ arasý dört
yaþýnda bir diþi deve, altmýþ bir-yetmiþ
beþ arasý beþ yaþýnda bir diþi deve, yet-
miþ altý-doksan arasý üç yaþýnda iki diþi
deve, 91-120 arasýnda beþ yaþýnda iki diþi
deve. 1’den 120’ye kadar olan develerin
ödenecek zekât miktarlarýnda fakihler gö-
rüþ birliði içindedir. Hatta bu konuda ic-
mâýn bulunduðu ileri sürülür. Deve sayýsý
120’den fazla olduðunda mezheplerin gö-
rüþleri de farklýlaþýr. Meselâ Hanefîler’e
göre 121 deveden sonra baþtan baþlanýr
ve ödenecek zekât ilkinde olduðu gibi he-
saplanýr. Þâfiîler’e göre 120’den sonra her
kýrk devede üç yaþýnda bir diþi deve, her
elli devede dört yaþýnda bir diþi deve veri-
lir. Koyunlarda birden otuz dokuza kadar
olan koyunlar zekâttan istisna edilmiþtir.
40-120 arasý koyuna bir koyun, 121-200
arasý iki koyun, 200-399 arasý üç koyun,
400-500 arasý dört koyun, bundan sonra
her 100 koyunda bir koyun zekât olarak
verilir. Mezhep imamlarý, Muâz b. Cebel
hadisinde belirtildiði gibi sýðýr cinsinden
her otuz sýðýrda bir adet “tebi / tebia” (bir
yaþýný doldurmuþ, iki yaþýna basmýþ dana / dü-
ve), her kýrk sýðýrda bir “müsinne” (iki yaþý-
ný doldurup üçüne basan diþi sýðýr) zekât tah-
sil edileceðinde görüþ birliðine varmýþlar-
dýr (Ebû Ubeyd Kasým b. Sellâm, s. 468-
469; Kâsânî, II, 28; Ýbn Rüþd, I, 280). Ýbn
Cerîr et-Taberî ve Ýbn Hazm sýðýr cinsinden
her elli sýðýrda bir sýðýr zekât olarak alýna-
caðý görüþündedir. Tâbiîn fakihlerinden
Saîd b. Müseyyeb ve Ýbn Þihâb ez-Zührî
ise sýðýrýn deveye kýyasla nisbetinin belir-
lenmesi gerektiðini ileri sürmüþlerdir. De-
ve, sýðýr ve koyun cinsi hayvanlarýn bu ni-
saba göre zekâta tâbi olabilmesi için ge-
nelde aranan þartlara ilâveten bu hayvan-
larýn “sâime” olmasý, yani senenin çoðunu
meralarda otlayarak geçirmesi þartý söz
konusudur. Hz. Peygamber devenin de ze-
kâta tâbi olabilmesi için sâime olmasý ge-
rektiðini beyan etmiþtir. Buna göre yem-

le beslenen (ma‘lûfe), ziraat, nakliyat vb.
iþlerde kullanýlan (âmile, sâniye, müþire)
hayvanlar anýlan nisaba göre deðil ticaret
mallarý þart ve nisbetleri içinde zekâta tâ-
bidir. Fakihlerin çoðunluðunun bu görüþü-
ne Ýmam Mâlik muhalefet etmiþ, adý ge-
çen hayvanlar ister sâime ister ma‘lûfe is-
ter âmile olsun hepsinin zekâta tâbi ola-
caðýný söylemiþtir.

Atlardan zekât alýnýp alýnmayacaðý fýkýh-
ta ayrý bir tartýþma konusudur. Hz. Pey-
gamber’den, “Sizi at ve kölenin zekâtýn-
dan muaf tuttum” (Ebû Dâvûd, “Zekât”,
5); “Müslümana kölesi ve atýndan dolayý ze-
kât yoktur” (Buhârî, “Zekât”, 45, 46; Müs-
lim, “Zekât”, 8) anlamýnda iki hadis rivayet
edilmesine raðmen onun bu umumi hü-
kümden üreme amaçlý bulundurulan sâi-
me atlarý istisna ettiðini gösteren ve bun-
larýn zekâta tâbi olacaðýna iþaret eden ha-
disler de nakledilir. Fakihlerin çoðunluðu,
Resûl-i Ekrem’in atlarýn zekâttan istisna
edildiðini bildiren hadislerini esas alýp bü-
tün atlarýn zekâttan istisna edildiði görüþü-
nü benimserken Ebû Hanîfe ve Züfer’e gö-
re nesli elde edilip ileride satýlmak mak-
sadýyla erkeði diþisi karýþýk bir halde yaþa-
yan, yýlýn çoðunu otlaklarda geçiren atlar
ya at baþý 1 dinar veya paraya göre kýymet-
lendirilerek bu deðer üzerinden 1/40 nis-
betinde zekâta tâbidir (Ýbn Rüþd, I, 170).

d) Tarým Ürünleri. Bakara sûresinin 267.
âyetinde geçen, “... Sizin için yerden çýkar-
dýklarýmýzdan infak ediniz ...” ifadesinde
genel olarak toprak mahsullerinden malî
mükellefiyetlere iþaret edilmiþ, En‘âm sû-
resinin 141. âyetinde de müslümanlarýn
hasat günü mahsullerinin haklarýný ver-
meleri emredilmiþtir. Bu iki âyetten birin-
cisinde, “Ýnfak ediniz” þeklindeki emrin,
“Zekâtýný veriniz” mânasýnda olduðu mü-
fessirlerin çoðunluðu tarafýndan kabul edil-
mesine raðmen ikinci âyette zikredilen
“hak” teriminden zekâtýn mý yoksa zekât-
tan baþka bir ödemenin mi kastedildiði,
ayrýca âyetin mensuh olup olmadýðý husu-
sunda fakihler ve müfessirler arasýnda gö-
rüþ ayrýlýklarý belirmiþtir. En‘âm sûresinin
141. âyetindeki, “Hasat günü onun hakký-
ný veriniz” ibaresini Kitâbü’l-ƒarâc ad-
lý eserinde bölüm baþlýðý yapan Yahyâ b.
Âdem bu baþlýk altýnda âyet hakkýndaki
farklý görüþleri nakletmiþtir (bk. ÖÞÜR).

e) Madenler. Hz. Peygamber, Ebyaz b.
Hammâl’e Yemen taraflarýnda bulunan
Me’rib tuzluðunu iktâ etmiþ, Akra‘ b. Hâ-
bis et-Temîmî (yahut Abbas b. Mirdâs es-Sü-
lemî), Hz. Peygamber’e gelerek o yerin Câ-
hiliye devrinde kimseye ait olmadýðýný ve
herkesin oradan istediði kadar tuz aldýðý-

olarak zekâtý verilir. Hanefîler’e göre bu
hesaplamada borçlar deðerden düþülür,
Þâfiîler’e göre ise düþülmez ve ticaret mal-
larýnýn zekâtý o maldan çýkarýlarak verilir.

c) Hayvanlar. Kur’an’da hayvanlarýn ze-
kâta tâbi olduðuna açýkça temas eden
herhangi bir âyet bulunmasa da “mal”
kelimesinin Araplar’ýn bilhassa bâdiyede
yaþayanlarý tarafýndan “hayvan” mânasýna
kullanýldýðý göz önüne alýnarak, “Onlarýn
mallarýndan zekât al ...” meâlindeki âye-
tin (et-Tevbe 9/103) hayvanlarý da kapsa-
dýðý yorumu yapýlmýþtýr. Hadis külliyatýn-
da ise hayvanlarýn zekâta tâbi olduðuna
dair geniþ bilgiler vardýr. Ýslâm’ýn ilk devir-
lerinde bilhassa deve hem Arap yarýma-
dasý sakinleri hem buraya komþu olan ül-
ke halklarý için hayatî öneminin yaný sýra
belli bir ekonomik deðeri de ifade ediyor-
du. Bundan dolayý gerek Hz. Peygamber
gerekse Hulefâ-yi Râþidîn ve Emevîler dö-
neminde, Ýslâm ülkesinin çeþitli bölgeleri-
ne gönderilen zekât âmillerine verilen ya-
zýlý tâlimatlarda zekâta tâbi hayvanlarýn
baþýnda deve gelmekteydi. Kaynaklarda
kaydedilen, Hz. Peygamber’in zekâta tâbi
mallarla onlarýn nisab ve nisbetlerini ay-
rýntýlý biçimde gösteren uzun tarifenin ya-
ný sýra yine onun Necran’a âmil olarak ta-
yin ettiði Amr b. Hazm’a verdiði, zekât
hükümlerini bildiren baþka bir mektubu
ve yine ayný konuda Hz. Ali’den gelen ri-
vayetler, bunlara ilâveten Muâz b. Cebel’e
sýðýr cinsinden zekât tahsilini emreden,
hangi nisabda ve ne miktarda zekât alý-
nacaðýný gösteren tâlimat (Buhârî, “Ze-
kât”, 34, 35, 37, 38, 39, 44) hayvanlarýn ze-
kâtýyla ilgili fýkhî ahkâmýn temelini oluþ-
turmuþtur. Bunun sonucu olarak, 1. Ge-
rek Hz. Peygamber gerekse sahâbe ve tâ-
biîn devirlerinde hayvanlardan deve, ko-
yun ve sýðýr cinsleri zekâta tâbi olmuþtur.
2. Sözü edilen mektuplarda ve diðer ha-
dislerde deve nisabý beþ deve, koyun ni-
sabý da kýrk koyun olarak gösterilmiþ, bu
konuda sahâbe, tâbiîn ve müctehid imam-
lar devrinde de aykýrý bir görüþ ortaya çýk-
mamýþtýr. 3. Hz. Peygamber’e nisbet edi-
len mektuplarda sýðýr cinsinden bahsedil-
memekle birlikte Amr b. Hazm ve Muâz
b. Cebel hadislerinde sýðýr cinsi de geç-
mekte ve zekât nisabý otuz sýðýr olarak
belirtilmektedir. Amr b. Dînâr’dan nak-
ledilen bir haberde Abdullah b. Zübeyr ve
Talha b. Abdullah’ýn vergi memurlarýnýn
her elli sýðýrda bir sýðýr zekât tahsil ettik-
leri rivayet edilir. Bu rivayeti esas alan Ýbn
Cerîr et-Taberî ve Ýbn Hazm’a göre sýðýr-
larda nisab elli sýðýrdýr. Ashaptan Câbir b.
Abdullah, tâbiînden Saîd b. Müseyyeb ve
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denlerle sývý olup katýlaþmayan cýva, pet-
rol gibi madenler ise zekâta tâbi deðildir
(el-Mebsû¹, II, 211). Þâfiî’ye göre sadece
altýn ve gümüþ zekâta tâbi olup bunlarýn
dýþýnda kalan bütün madenler zekâttan
istisna edilmiþtir (el-Üm, II, 36). Mâlik b.
Enes’in de yalnýz altýn ve gümüþ maden-
lerini zekâta tâbi kabul ettiði anlaþýlmak-
tadýr. Mâlikî mezhebinde genellikle ma-
denlerin her çeþidini devlete ait kabul eden
görüþ hâkimdir. Ýmam Mâlik’e göre barýþ
yoluyla alýnan yerlerin sahiplerinin arazile-
rinde bulduklarý madenler kendilerine ait-
tir. Bu madenler altýn ve gümüþse onla-
rýn zekâtýný verirler. Fakat savaþla fethe-
dilen ve mülkiyeti müslümanlara ait bu-
lunan topraklarda çýkan madenler hangi
türden olursa olsun beytülmâle aittir. Dev-
let baþkaný bunlar üzerinde dilediði gibi
tasarrufta bulunur (Sahnûn, II, 52). Han-
belî fakihlerine göre ise yerden çýkan bü-
tün madenler zekâta tâbidir. Bunlar ister
altýn, gümüþ, demir, bakýr gibi eritilip dö-
kümü yapýlabilir cinsten olsun ister yakut,
zümrüt, sürme gibi sert olup eritileme-
yen madenler olsun isterse zift, neft, pet-
rol gibi sývý halde bulunan madenlerden
olsun hüküm deðiþmez (Ýbn Kudâme, III,
23-24).

Klasik dönem fakihlerinin madenlerin
zekâta ne ölçüde tâbi olacaðýna iliþkin
deðerlendirmeleri bu konuda dönemle-
rinin bilgi ve imkânlarýyla, madenlerin o
günkü þartlarda taþýdýðý önem ve ekono-
mik deðerle yakýndan ilgilidir. Meselâ Ebû
Hanîfe ve arkadaþlarý ile Ýmam Þâfiî ve
Mâlik özel mülkiyete konu olmayan sývý
madenleri zekât istisnasý kabul etmiþler-
dir. Hanbelî fakihleri ise -yukarýda belirtil-
diði gibi- altýn ve gümüþ ile diðer maden-
ler arasýnda herhangi bir fark gözetme-
miþ ve Bakara sûresinin 267. âyetinin ge-
nel hükmünden hareketle cinsi ne olursa
olsun bütün madenlerin zekâta tâbi oldu-
ðunu ileri sürmüþlerdir. Hanefî fakihleri
madenleri “rikâz” hükmü içinde mütalaa
ettiklerinden 1/5, Þâfiî, Mâlik ve Ahmed
b. Hanbel 1/40, bazý Mâlikî fakihleri de
madenin istihsalinde harcanan emek ve
masrafý göz önüne alýp çok emek ve mas-
rafla elde edilen madenlerin 1/40, az emek
ve masrafla çýkarýlanlarýn da 1/5 nisbetin-
de zekâta tâbi olacaklarýný söylemiþlerdir.
Burada dikkat edilmesi gereken bir baþ-
ka husus, madenlerin 1/40 nisbetinde ze-
kâta tâbi olduðu görüþünü savunan fa-
kihlerin bunu “zekât” terimiyle isimlendir-
meleri ve adý geçen mükellefiyeti zekât
hukuku içinde mütalaa etmeleri, maden-
lerin 1/5 nisbetiyle vergilendirileceðini söy-

leyen Hanefî fakihlerinin ise bu vergiye
“humus” (1/5) adýný verip sarfýný da “fey”
hükümleri içinde düþünmeleridir. Öte yan-
dan fakihler madenlerde zekât için bir yýl
geçme þartýný aramamakta, Hanefîler ha-
riç diðer müctehid imamlar nisabý þart koþ-
maktadýr.

f) Rikâz. Hz. Peygamber’den rivayet edi-
len, “Rikâzda humus vardýr” hadisi (Ebû
Dâvûd, “Parâc”, 40) konuyla ilgili hükmün
kaynaðýný teþkil etmekle birlikte rikâzýn
kapsamý fakihler arasýnda tartýþmalýdýr.
Rikâz Hanefîler’e göre maden, define, ha-
zine ve insanlar tarafýndan yer altýna gö-
mülüp gizlenen her türlü eþya için kulla-
nýlan umumi bir terimken Þâfiî, Mâlik ve
Ahmed b. Hanbel rikâzý “eski devirlerde
saklanan ve Ýslâm döneminde bulunan kýy-
metli eþya” olarak tanýmlamýþ, madenle-
ri rikâzýn dýþýnda býrakmýþtýr (Mâverdî, s.
120). Buna göre rikâz eski devirlerde yer
altýna gömülen veya herhangi bir sebep-
le yer altýnda kalan altýn, gümüþ ve kýy-
metli eþyayý ifade ettiðinden mevât top-
raklarda veya sahipsiz arazide bulunmuþ-
sa 1/5 nisbetinde vergiye tâbi tutulur, ka-
lan 4/5’i bulana aittir. Mülk arazide bulun-
muþsa vergiye tâbi deðildir ve bulunan eþ-
ya mülk sahibinindir. Vergi konusu olabil-
mesi için üzerinden bir yýl geçmesi gerek-
mez, ayrýca Ebû Hanîfe’ye ve talebelerine
göre nisab da þart deðildir. Diðer üç mez-
hep imamýna göre ise nisab þarttýr. Bulu-
nan eþyanýn Ýslâm dönemine ait olduðu-
na dair bir alâmet varsa o takdirde “luka-
ta” hükümleri uygulanýr; bir yýl müddetle
ilân edilir, sahibi çýkmazsa beytülmâle ve-
rilir. Denizden elde edilen inci, mercan, am-
ber gibi eþyayý fakihlerin büyük çoðunluðu
zekâta tâbi saymazken Ebû Yûsuf bunlarý
rikâz hükmünde görür ve 1/5 nisbetinde
zekâta tâbi olduðunu söyler.

g) Sanayi Sektörü. Günümüzde fabrika,
atölye gibi büyük iþ yerlerinin hangi usul-
de zekâta tâbi olacaðýnda Ýslâm âlimleri
iki ana görüþ etrafýnda toplanmýþtýr. Bi-
rinci görüþe göre bunlarýn sâfi gelirlerin-
den % 5, gayri sâfi gelirlerinden % 10 ora-
nýnda zekât alýnýr. Ýkinci görüþe göre ise
sermaye + gelirinden % 2,5 nisbetinde ze-
kât tahsil edilir. Burada birinci görüþü sa-
vunanlar, zekât oranlarýnýn da -nasýl ara-
zinin sulama tekniðine göre mahsulünden
% 10 veya % 5 zekât alýnýyorsa- sanayi
kuruluþlarýnýn fizikî deðerlerinden deðil
sâfi yýllýk gelirlerinden % 5, gayri sâfi ge-
lirlerinden % 10 oranýnda zekât alýnmasý
gerektiðini söylemiþlerdir. Sanayi sektö-
ründeki üretim makinelerinin aþýnma, yýp-
ranma, eskime ve yenisiyle deðiþtirilme,

ný, bunun aynen su gibi muamele gördü-
ðünü, dolayýsýyla Ebyaz’a verilmemesini
istemesi üzerine Hz. Peygamber bu iktâ-
dan vazgeçmiþtir (Ebû Ubeyd Kasým b.
Sellâm, s. 350-351). Bu uygulama, ileride
fakihler tarafýndan sývý ve açýk madenle-
rin mülkiyeti konusunda esas alýnmýþ, bu
tür madenler genellikle amme malý kabul
edilmiþtir. Bu konuda bir baþka rivayet de
þöyledir: Hz. Peygamber, Bilâl b. Hâris’e
Für‘a bölgesinde maden bulunan Kabeli-
ye’yi onun isteði üzerine üst ve alt hakla-
rýyla birlikte iktâ eder. Daha sonra Bilâlo-
ðullarý o araziyi Emevî Halifesi Ömer b. Ab-
dülazîz’e satarlar. Buradan iki nevi maden
çýkarýlmasý üzerine de Bilâloðullarý Ömer
b. Abdülazîz’e, “Biz sana Hâris’in topraðý-
ný sattýk, madenleri satmadýk” diye itiraz
ederler ve Hz. Peygamber’in iktâ senedi-
ni gösterirler. Ömer b. Abdülazîz de o yer-
lerin kayyumuna madenlerin Bilâloðullarý
adýna iþletilmesini ve zekât alýnmasýný em-
reder (a.g.e., s. 423-424, 475-476). Maden-
lerle ilgili hadis ve uygulamalarý deðerlen-
diren fakihler madenleri ikiye ayýrýp top-
raðýn üstünde olup ulaþýlmasý fazla emek
gerektirmeyen madenlere açýk madenler,
topraðýn derinliklerinde olup belli bir emek
ve iþlemle kendilerine ulaþýlabilen maden-
lere de gizli madenler adýný vermiþ, dö-
nemlerinin þartlarý ve bilgilerine göre bun-
larý örneklendirmiþtir. Meselâ tuz, kömür
ve zift birinci; altýn, gümüþ ve bakýr ikin-
ci gruba girer. Açýk madenlerin mülkiyeti
özel mülkiyete konu olmaz, herkes bu ne-
vi madenlerden yararlanmakta eþit hak-
lara sahiptir. Gizli madenlerin mülkiyeti-
nin þahýslara verilip verilemeyeceði ise ih-
tilâflý bir konudur. Yukarýdaki ayýrýmý ya-
pan Mâverdî, birinci grupta topladýðý ma-
denlere Hz. Peygamber’in Ebyaz b. Ham-
mâl’e iktâdan vazgeçtiði Me’rib tuzluðu-
nu, ikinci grupta toplanan madenlere de
Bilâl b. Hâris’e iktâ ettiði Kabeliye maden-
lerini örnek göstermiþtir (el-A¼kâmü’s-sul-
¹âniyye, s. 292-298).

Hanefî fakihlerinden Serahsî, anýlan ayý-
rýma ilâveten zekâta tâbi olup olmamasý-
na göre bir baþka tasnif yapar. Yer altýn-
dan çýkarýlan madenler üç kýsýmdýr. 1. Ka-
tý olup eritilebilen ve dökümü yapýlabilen
madenler: Altýn, gümüþ, demir, bakýr gi-
bi. 2. Eritilmeye uygun olmayan katý ma-
denler: Mermer, kireç taþý, kömür gibi. 3.
Sývý olup katýlaþmayan madenler: Cýva ve
petrol gibi. Hanefî fakihlerine göre katý
olup eritilebilen ve dökümü yapýlabilen al-
týn, gümüþ, demir, bakýr gibi madenler
zekâta tâbidir. Eritilmeye uygun olmayan
yakut, zümrüt, mermer, kireç taþý gibi ma-
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ta birdir. Hissedar, ticaret maksadýyla his-
se edinmiþse bunlarýn zekâtýný ticaret mal-
larýnýn zekâtý gibi verir. Bir yýl geçtiðinde
hisseler mülkiyetinde bulunuyorsa piyasa
deðeri üzerinden, piyasanýn bulunmama-
sý durumunda ise bilirkiþinin takdir ede-
ceði deðer üzerinden % 2,5 oranýnda ze-
kât verir. Ayrýca elde edilmiþse hisselere
ait kârýn da bu oranda zekâtýný verir. His-
sedar yýl içinde hisselerini satmýþsa bun-
larýn bedelini diðer mallarýna ilâve eder
ve senesi dolduðunda birlikte zekâtlarýný
öder. Alýcý da satýn aldýðý hisselerin zekâ-
týný yukarýda belirtildiði þekilde verir.

i) Gelir Getiren Bina ve Nakil Vasýtala-
rý. Fakihler oturulan evleri ve binek hay-
vanlarýný insanýn temel ihtiyaçlarýndan say-
mýþ, bunlarý zekâttan muaf tutmuþtur.
Gerçekten insanýn içinde yaþadýðý evi, kul-
landýðý binek aracý temel ihtiyaçlardandýr
ve bunlar artýcý özelliðe sahip deðildir. An-
cak bugün kiraya verilen büyük binalar,
daireler, dükkânlar, düðün salonlarýyla ka-
ra, hava, deniz taþýmacýlýðýnda kullanýlan
nakil araçlarýndan elde edilen gelirler dün-
den farklý olarak bugün yaygýn ve önem-
li gelir kaynaklarý haline gelmiþtir. Günü-
müzde artýk temel ihtiyacýn dýþýnda gelir
elde etmek için edinilen büyük binalarla
kâr amacýyla iþletilen nakil vasýtalarýnda
zekâtýn vücûb sebebi olan artýcýlýk vasfý
tahakkuk ettiðinden bunlarýn zekâta tâbi
olacaðýnda tartýþma yoktur. Ýslâm Fýkýh
Akademisi’nin 22-28 Aralýk 1985 tarihleri
arasýnda Cidde’de gerçekleþtirdiði ikinci
dönem toplantýsýnda kiraya verilmiþ ta-
rýmsal olmayan arazi ve taþýnmazlarýn ze-
kâtý konusu ele alýnmýþ ve bunlarýn mülk
deðerleri üzerinden zekât verilmeyeceði,
gelirin elde edilmesinden itibaren bir yýl
geçince zekâtýn diðer þartlarý da gerçek-
leþmiþse ve zekâta bir engel yoksa 1/40
oranýnda zekât verilmesi gerekeceði ka-
rarý benimsenmiþtir.

j) Maaþ, Ücret ve Serbest Meslek Ka-
zançlarý. Klasik kaynaklarda bu konuya
ýþýk tutabilecek bazý bilgiler vardýr. Ebû
Ubeyd Kasým b. Sellâm, Hz. Ömer’in dev-
let gelirlerinden hak sahiplerine atâ (ma-
aþ, hisse) daðýtýrken onlara üzerinden bir yýl
geçen mallarý olup olmadýðýný sorduðunu,
mükellefler olumlu cevap verirlerse daðýt-
týðý maaþtan o mallarýn zekâtýný aldýðýný,
Hz. Osman'ýn da ayný uygulamayý sürdür-
düðünü, Hz. Ali’nin, “Kiþinin yeni kazandý-
ðý malýnýn üzerinden bir yýl geçmedikçe o
malda zekât tahakkuk etmez” dediðini ve
Abdulllah b. Mes‘ûd'un da ayný anlamda
fetva vermiþ olduðunu rivayet eder (Kitâ-
bü’l-Emvâl, s. 526-527). Bundan hareket-

le günümüzde memur maaþlarý, iþçi üc-
retleri, doktor, mühendis, avukat, terzi,
berber gibi serbest meslek sahiplerinin ka-
zançlarýnýn zekâtýný tartýþan Ýslâm âlimle-
rinin görüþleri, bu gelirler nisaba ulaþýr ve
üzerinden bir yýl geçerse % 2,5 oranýnda
zekâtý verilir ya da maaþ, ücret ve serbest
meslek gelirleri mâl-ý müstefâd gibidir,
üzerinden yýl geçmeden zekâtlarýn öden-
mesi gerekir þeklinde iki ayrý noktada top-
lanmýþtýr. Ancak mâl-ý müstefâdýn yani
miras, baðýþ, mükâfat gibi gelirlerin ka-
zanýldýðý anda zekâtýnýn ödenmesine dair
sahih bir haber bulunmadýðýndan maaþ,
ücret, serbest meslek kazançlarý gibi ge-
lirler üzerlerinden bir yýl geçince ihtiyaçlar
giderilip borçlar düþürüldükten sonra ka-
laný gelir nisabý dolduruyorsa % 2,5 nis-
betinde zekâta tâbi olmasý görüþü daha
aðýr basmaktadýr.

Günümüzde devlet kuruluþlarý tarafýn-
dan alýnan vergilerin zekât yerine geçip
geçmeyeceði de tartýþýlmýþ ve 1965 yýlýn-
da Kahire’de yapýlan konferansta þu gö-
rüþler ileri sürülmüþtür: Muhammed Ebû
Zehre’ye göre yeni vergiler zekâta olan ih-
tiyacý gidermeyeceðinden vergi zekâtýn ye-
rine geçmez. Mahmûd Þeltût’a göre de ze-
kâtla vergi ayrý ayrý mükellefiyetlerdir; ver-
gi ödendikten sonra zekât da ayrýca eda
edilmelidir. Sosyal dayanýþmanýn ve dev-
letin sunduðu kamu hizmetinin bir gere-
ði olarak vatandaþlar devletin meþrû gi-
derlerine katýlmak zorundadýr. Vatandaþ-
lýk haklarýndan yararlanýp devletin koru-
masý altýnda rahatça mal edinip ticaret
yapabilen her müslüman -çeþitli muhase-
be oyunlarýna giriþmeden- vergi borcunu
ödeyip kalan mallarýndan þartlarý gerçek-
leþtiðinde zekâtýný ödemelidir (Ali Ahmed
es-Sâlûs, s. 407-419).

C) Zekât Verilecek Yerler. Zekât, Tevbe
sûresinin 60. âyetinde gösterilen sekiz sý-
nýfa verilir. Bu konuda ihtilâf yoksa da ze-
kâtýn bu sekiz sýnýfa ayný oranda ve eþit
olarak mý verileceði, bunlardan birine öden-
mesinin yeterli olup olmayacaðý hususu
fakihler arasýnda tartýþmalýdýr. Hanefî ve
Mâlikî fakihlerine, bir görüþünde Ahmed
b. Hanbel’e göre zekât mükellefi zekâtýný
bunlarýn her birine verebileceði gibi sade-
ce bir sýnýfa da verebilir. Þâfiîler’e göre ze-
kât, sahibi veya vekili tarafýndan daðýtýlý-
yorsa zekât iþinde çalýþanlar (âmiller) dýþýn-
da yedi sýnýftan bulunabilenlere eþit ola-
rak daðýtýlmalý ve her sýnýftan en az üç ki-
þiye verilmelidir. Ahmed b. Hanbel bir gö-
rüþünde Þâfiîler’i desteklemektedir. 9 (631)
yýlýnda inen Tevbe sûresinin 60. âyetinde,
“Sadakalar (zekâtlar) Allah'tan bir farz ola-

özellikle yeni teknolojik geliþmelerin ge-
rektirdiði yeni makinelerin öncekileriyle
deðiþim zorunluluðu gibi özelliklere sahip
olduklarýný dikkate alanlar da bunlarýn zi-
raat arazisine kýyas edilmesine karþý çýkýp
ticaret mallarýna kýyasýn daha doðru ola-
caðýný ve neticede sektördeki döner ser-
maye + gelirin % 2,5 oranýnda zekâta tâ-
bi tutulmasý gerektiðini ileri sürmüþler-
dir. Güçlü görüþ de sanayi sektöründeki
üretim makinelerinin ve diðer (duran) ser-
mayenin dýþýnda -her türlü giderlerin ma-
liyet hesaplarý yapýlarak borçlar çýkarýl-
dýktan sonra- alacaklar dahil sermayenin
ve kârýn % 2,5 oranýnda zekâtýnýn veril-
mesidir.

h) Hisse Senetleri. Hukuken kýymetli ev-
rak hükmünde olup tahvil gibi borcu de-
ðil ortaklýk ve mülkiyeti temsil eden his-
se senetlerinin zekâtý güncel bir tartýþma
konusudur. Bu konuda Ýslâm Fýkýh Aka-
demisi’nin 6-11 Þubat 1988 tarihli toplan-
týsýndaki kararýna göre hisselerin zekâtýný
vermek sahiplerine düþer. Ancak þirketin
tüzüðünde açýkça belirtilmiþ, genel ku-
ruldan bu yönde bir karar alýnmýþ ve ilgi-
li ülke hukukunda þirketler zekâtlarý he-
saplayýp çýkarmakla yükümlü tutulmuþ
veya hisse sahibi hisselerinin zekâtýný he-
saplayýp çýkarma yetkisini þirket yöneti-
mine býrakmýþsa þirket yönetimi hisse sa-
hiplerini temsilen zekât çýkarýr. Gerçek þa-
hýslar mallarýnýn zekâtýný nasýl hesaplayýp
çýkarýyorsa þirket yönetimi de hisselerin
zekâtýný o þekilde çýkarýr. Yani hissedarla-
rýn mallarýnýn bütünü tek bir þahsýn mal-
larý gibi kabul edilir; bunlarýn zekâtý belir-
lenirken zekâta tâbi malýn çeþidi, nisabý,
alýnacak miktar vb. bakýmýndan gerçek
þahsýn zekâtýnda gözetilen esaslara uyu-
lur. Bu iþlemler, karýþým prensibini bütün
mallara teþmil eden fakihlerin görüþüne
dayanmaktadýr. Bu kural ortak iþ yapan
kiþiler için de geçerlidir. Kamu hazinesi-
ne, hayrî vakýflara ve gayri müslimlere ait
hisselere zekât gerekmediðinden onlar ze-
kâtýn tarhýnda esas alýnacak miktarýn dý-
þýnda tutulur. Þirket, herhangi bir sebep-
le mallarýnýn zekâtýný vermemiþse hisse-
darlarýn kendi hisselerinin zekâtýný ver-
meleri gerekir. Ýslâm Fýkýh Akademisi’nin
ikinci dönem toplantýsýnda kiraya verilmiþ
tarýmsal olmayan arazi ve taþýnmazlarýn
zekâtýna iliþkin aldýðý karara paralel ola-
rak bu hisselerin sahibi hisselerinin aslý
üzerinden deðil gelirleri üzerinden zekât
vermekle yükümlü görülmüþtür. Bu da
kârýn tahsili tarihinden itibaren bir yýl son-
ra -diðer zekât þartlarý tahakkuk etmiþse
ve zekâta mani bir durum da yoksa- kýrk-
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viyesinin altýnda kalan kimselerin hepsi gir-
mektedir. Bunlar iffetinden ötürü ihtiyaç-
larýný dile getirmeyenler olduðu gibi sýkýla-
rak dilenenler de olabilir. Bu sebeple mü-
kellefler iffetinden ötürü isteyemeyen muh-
taçlarý da araþtýrýp zekât borcunu ödeye-
cek, böylece zekâtýn olabildiðince yoksul-
lara aktarýlmasý saðlanacaktýr. Fakirlik ve
miskinlik ölçüsü olarak Hanefîler nisabý,
fakihlerin çoðunluðu ise kifayeyi (yeterli
mal) esas almýþtýr. Hanefîler’e göre fakir
ve miskinlere bir defada nisab miktarý ze-
kât vermek câizdir. Ancak yoksul borçlu
yahut aile reisi deðilse bu miktarýn veril-
mesi câiz olmakla birlikte mekruhtur; yok-
sullara verilecek zekât daima nisab mik-
tarýndan aþaðýda tutulmalýdýr. Hanefîler’e
göre tabii ihtiyaçlarýndan baþka artýcý ol-
sun olmasýn nisaba ulaþan malý olan kim-
seye zekât verilmez. Çünkü þer‘î zenginli-
ðin ölçüsü nisabdýr. Bu malýn artýcý nitelik-
te olmasý zekât ödeme mükellefiyeti için
þarttýr. Þâfiîler’e göre fakirin fakirliðini or-
tadan kaldýracak, ona bir ömür boyu sürek-
li yetecek ve bir daha zekât almaya muh-
taç etmeyecek kadar zekât verilmesi câiz-
dir. Çünkü fakirlik ve miskinlik nisaba de-
ðil kifayeye sahip olmamakla ölçülür. Mâ-
likî ve Hanbelîler’e göre ise fakir ve mis-
kinlere kendilerine ve ailelerine bir yýl ye-
tecek kadar zekât verilebilir. Bir yýllýk ye-
ter mal kavramý da kiþi, muhit ve þartlara
göre deðiþir.

b) Âmiller. Ýlgili âyette belirtilen üçün-
cü sýnýf “zekât iþlerinde çalýþtýrýlan me-
murlar” anlamýna gelen âmillerdir. Söz-
lükte “bir iþ yapan, iþçi, zanaatkâr” gibi
mânalara gelen âmil terim olarak zekât
gelirlerini toplamak ve daðýtmak için gö-
revlendirilen kiþidir. Âmil terimi hadisler-
de genel olarak “idareci, her türlü devlet
gelirlerini, özellikle zekât gelirlerini topla-
yýp daðýtan kiþi” anlamýnda kullanýlmak-
tadýr. Bunun yanýnda hemen hemen ayný
anlamda “arîf, âþir, câbî, emîn, hâzin, sâî,
musaddýk” terimlerinin bulunduðu da gö-
rülmektedir. Kur’an’ýn âmilleri zekâttan
pay almayý hak eden sekiz sýnýftan biri
olarak zikretmesi, zekâtta toplama ve da-
ðýtým iþinin bir kurum tarafýndan yapýl-
masý gerektiðine de iþaret etmektedir. Ni-
tekim Hz. Peygamber döneminden itiba-
ren zekâtýn âmiller vasýtasýyla toplandýðý
bilinmektedir. Ýslâm'ýn ilk dönemlerinde-
ki uygulamalardan anlaþýldýðýna göre ze-
kât gelirlerini bir yere toplayan, muhafa-
za eden, hak sahiplerine daðýtan, hesap
iþlerini yürüten, tartan, ölçen, sayan ve
zekât idaresinin her kademesinde çalýþan
memurlarýn tamamý âmiller sýnýfýna gir-

mektedir. Zekât âmiline kendisinin ve bak-
makla yükümlü olduðu kiþilerin geçimi-
ne yetecek kadar zekât verilir (ayrýca bk.
ÂMÝL).

c) Müellefe-i Kulûb. Kalpleri kazanýlmak,
Ýslâm'a ýsýndýrýlmak veya kötülüklerinden
emin olunmak istenen yahut müslüman-
lara faydalý olacaklarý umulan kiþileri ifa-
de eder ve bunlar müslümanlar ve gayri
müslimler olmak üzere ikiye ayrýlýr. Bun-
lardan zekât verilerek kalpleri kazanýlan
gayri müslimlerin kendilerinin veya kabi-
le fertlerinin Ýslâm’a girmeleri umulur ya-
hut ondan ve onun yakýnlarýndan gelebi-
lecek kötülüklerden korunulur. Müslüman
olanlara zekât verilerek kalplerini Ýslâm’a
daha çok ýsýndýrma, Ýslâm’a yeni girmiþ
olanlarýn Ýslâm’da sebat etmelerine ve es-
ki çevresini Ýslâm’a davet etmesine des-
tek olma, sýnýr bölgelerinde görev yapan
müslümanlara yardým etme, etkili konum-
da olup baþkalarýnýn müslüman olmasý-
na tesir edecek kiþileri destekleme gibi
amaçlar güdülür. Müellefe-i kulûb payýnýn
Hz. Peygamber’in vefatýndan sonra sâkýt
olduðu görüþü yanýnda müslümanlarýn sa-
vaþ gibi felâketlerle karþýlaþmalarý duru-
munda bu faslýn tekrar kullanýlabileceði
görüþü de nakledilir (geniþ bilgi için bk.
MÜELLEFE-i KULÛB).

d) Köle ve Câriyeler. “Boyun” mânasýna
gelen “rakabe” kelimesinin çoðulu olan
“rikab” Kur’an’da köle ve câriyelerin hür-
riyet yoksunluðunu ifade için kullanýlmýþ,
ilgili âyette zekât verilecek beþinci sýnýfý
belirlerken kullanýlan “fi’r-rikab” ifadesiy-
le de köle ve câriyeleri kölelik boyunduru-
ðundan kurtarmak için zekâttan harca-
ma yapýlmasý istenmiþtir. Rikab teriminin
kapsamýna Hanefî ve Þâfiîler’e göre hür
olabilmesi için efendisiyle bir bedel karþý-
lýðý anlaþan köle / câriye (mükâteb), Mâlikî-
ler’e göre ise bütün köle ve câriyeler girer.

e) Borçlular. Kur’an’da zekât verilecek
kimselerin altýncýsý olarak zikredilen “ga-
rimîn”, “borçlu” anlamýndaki “garim” keli-
mesinin çoðuludur. Fakihler bu kelimenin
terim mânasýný farklý þekillerde vermiþ-
lerdir. Hanefîler’e göre “garimîn” borcu
olan, ayrýca nisab miktarý malý bulunma-
yan kimselerdir. Þâfiî, Mâlikî ve Hanbelî
mezhepleri de tanýmda borçlu olmayý esas
alýr ve borcun sebebinin borçluya zekât
verme hükmüne etkisini dikkate alarak
borçlularý iki kýsma ayýrýrlar: 1. Kendi ihti-
yacý için borçlananlar. Geçim masraflarý,
mesken edinme, tedavi masraflarý, çocu-
ðunu evlendirme gibi sebeplerle borçla-
nan kimselerle yangýn, sel, deprem ve ka-

rak fakirlere, miskinlere, zekât iþinde ça-
lýþanlara, kalpleri Ýslâm'a ýsýndýrýlacak ki-
þilere, kölelere, borçlulara, Allah yolunda
olanlara ve yolda kalmýþlara aittir” buyu-
rularak zekâtýn verileceði sekiz sýnýf ayrý
ayrý sayýlmýþtýr.

a) Fakirler ve Miskinler. Âyette zekât
verilecek ilk iki sýnýf olarak zikredilen bu
iki zümre, þüphesiz tabii ve aslî ihtiyaçla-
rýný temin edemeyecek derecede yoksul
olanlarý ifade etmekte ise de bu iki teri-
min hangi ihtiyaç derecelerini gösterdiði
fakihler arasýnda tartýþmalýdýr. Hanefîler’e
göre fakir, ev ve ev eþyasý gibi aslî ihtiyaç-
larýný karþýlayan malý olsa da gelirleri ihti-
yaçlarýný karþýlayamayan, nisab miktarýn-
dan daha az malý bulunan kimsedir. Mis-
kin ise hiçbir geliri ve malý olmayan kiþi-
dir. Bu tanýmlar Ebû Hanîfe’den rivayet
edilmiþ, Ebû Yûsuf ve Ýmam Muhammed
hariç diðer Hanefî fakihleri tarafýndan da
benimsenmiþtir. Mâlikîler’in fakir ve mis-
kin tanýmlarý da Hanefîler’in tanýmlarýna
yakýndýr. Buna göre miskin fakirden daha
muhtaç kimseye denmektedir. Hanefî fa-
kihleri içinde tam bunun aksi tanýmlar ve-
renler de vardýr. Ebû Yûsuf ve Ýmam Mu-
hammed ile Mâlikîler’den Ýbnü’l-Kasým'a
göre fakir ve miskin ayný sýnýftýr, aralarýn-
da bir fark yoktur. Þâfiî ve Hanbelîler’e gö-
re fakir, kendisinin ve bakmakla mükellef
olduðu kiþilerin ihtiyaçlarýný gidermeye ye-
terli malý ve kazancý olmayan kimsedir;
miskin ise zorla geçinebilen kiþidir. Bu iki
mezhebe göre fakir miskinden daha çok
ihtiyaç içindedir. Hz. Ömer'den gelen bir
rivayete göre fakir müslümanlarýn, miskin
de gayri müslimlerin muhtaçlarýdýr. Hz.
Ömer’in yaþlý ve kör bir yahudiyi maaþ
baðlanmasý için beytülmâle gönderdiði ve
görevliye, “Bu adamý ve benzerlerini gö-
zetin ... ‘Sadakalar (zekât) ancak fakirler,
miskinler ... içindir’ âyetinde geçen fuka-
radan maksat müslüman fakirler, mesâ-
kinden maksat ise kitap ehlinin fakirleri-
dir. Bu adam kitap ehlinin miskinlerinden-
dir” dediði nakledilir (Ebû Yûsuf, s. 136).
Muhammed Hamîdullah, Hz. Ömer’in fa-
kir ve miskin terimlerini din farkýna göre
tanýmlamasýný dil yapýsýna da uygun ol-
duðunu belirterek savunur. Ancak tâbiîn
fakihlerinden Ýkrime ve Hanefîler’den
Ýmam Züfer dýþýnda hiçbir fakih bu görü-
þe katýlmamýþ, diðer bazý delillerden ha-
reketle zekâtýn sadece müslüman muh-
taçlara verilebileceði görüþünde birleþmiþ-
tir.

Tevbe sûresinin 60. âyetinde öncelikle
fakir ve miskinler zikredilmiþtir. Bu iki te-
rimin kapsamýna belli bir varlýk ve gelir se-
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verilir. Ancak Þâfiî ve Hanbelîler, savaþa ka-
týlan gazilerin zekât alabilmeleri için dev-
letten maaþ almamalarýný, savaþa gönül-
lü iþtirak etmelerini veya aldýklarý maaþýn
yeterli olmamasýný þart koþarlar. Cemâled-
din el-Kasýmî, Mahmûd Þeltût, Haseneyn
Muhammed Mahlûf ve Muhammed Ha-
mîdullah gibi çaðdaþ Ýslâm âlimleri âyet-
te geçen fî sebîlillâh tabirini geniþ anlam-
da müslümanlarýn yararýna olan her tür-
lü faaliyet olarak anlamýþlardýr.

g) Yolcular. Ýlgili âyette zekâtýn verilece-
ði sekizinci sýnýf olarak geçen “ibnü’s-se-
bîl” tabiri sözlükte “yolcu, yola çýkmýþ kim-
se” demektir. Araplar bir þeye uzun müd-
det devam eden kimseye o þeyin adýný ve-
rirler. Terim anlamýnda ibnüssebîl Hanefî,
Mâlikî ve Hanbelî fakihlerine göre mem-
leketinde malý olan, fakat kendisi baþka
bir yerde bulunan ve orada bir þeyi olma-
yan kimsedir. Þâfiîler’e göre ise hem gur-
bette kalmýþ yolcuyu hem de yolculuk yap-
mayý düþünen, fakat bunun için maddî
imkân bulamayan kiþiyi ifade eder. Fakih-
lerin çoðunluðuna göre memleketinde ve
evinde olduðu sürece yolculuða niyet de
etse yolcu sayýlmaz, yolcu hükmüne de
girmez. Ýbnüssebîl tabiri “yola koyulan,
yolda olan” anlamýna geldiðinden bu ta-
bir gurbette kalan kimseyi de kapsar. Gur-
bette herhangi bir sebeple muhtaç duru-
ma düþen kiþi memleketinde malý da ol-
sa o maldan yararlanamadýðý sürece fakir
gibidir ve ona zekâtýn bu fonundan pay
verilir. Þâfiîler’e göre ise yolda kalan kim-
se yol masrafýna ihtiyaç duyduðu için ib-
nüssebîl grubundan pay alýr. Ayný þekilde
yolculuða niyet eden kimse de yol masra-
fýna muhtaçsa o da ibnüssebîl kapsamýna
girmelidir. Yolcuya zekât verilebilmesi için
onun memleketine gidecek kadar parasý
ve malýnýn bulunmamasý, yolculuða meþ-
rû amaçlarla çýkmýþ olmasý gerekir. Adam
öldürme, hýrsýzlýk, zina gibi suç iþlemek ve-
ya dinen haram sayýlan mallarýn ticaretini
yapmak için seyahat edenlere bu fondan
zekât ödenmez. Þâfiî ve Mâlikî mezhebi
fakihlerinden bazýlarý muhtaç duruma dü-
þen yolculara zekât verilebilmesi için on-
larýn kaldýklarý yerde borç alacak bir kim-
se bulamamýþ olmalarýný da þart koþarlar.
Hanefîler’le Hanbelîler bu görüþe katýlmaz.
Ancak Hanefîler, yolda kalmýþ kimsenin ih-
tiyacý olan parayý bulabilirse borç olarak al-
masýnýn daha iyi olacaðýný söyler, fakat onu
borç almaya zorlamaz. Yolda kalmýþ, ya-
nýnda yola devam etmek veya memleketi-
ne dönmek için maddî imkâný bulunma-
yan kimseye yolculuðuna devam etmesi
veya malýnýn bulunduðu yere dönmesine

yetecek kadar zekât verilir. Memleketine
dönüp malýna kavuþtuðunda kendisine ve-
rilen zekât arttýysa Hanefîler’e göre bu
artan zekât malýný geri vermeye zorlan-
maz; Þâfiîler’e göre ise artan kýsým geri
alýnýr.

D) Zekât Verilemeyecek Kimseler. Ze-
kât yukarýda açýklananlar dýþýndaki sýnýf
ve yerlere verildiðinde hem bu farz öden-
memiþ hem de zekâttan beklenen birey-
sel, sosyal, ekonomik amaçlar gerçekleþ-
memiþ olur. Bu sebeple zekâtýn kimlere
verileceði kadar kimlere verilmeyeceði de
fýkhýn önemli bir konusudur. Kural olarak
zekât anneye, babaya, eþ ve çocuklara,
müslüman olmayanlara, zenginlere, Hz.
Peygamber’in yakýnlarýna ve soyundan ge-
lenlere verilmez. Bu dört sýnýfa verilmeyi-
þinin gerekçeleri her birinde farklýdýr. Bir
kimse zekâtýný usul ve fürûuna, yani an-
nesine, babasýna, dedelerine, çocuklarýna,
torunlarýna veremez; ayný þekilde haný-
mýna da zekât veremez. Ebû Hanîfe’ye gö-
re kadýn da zekâtýný fakir kocasýna vere-
mez. Hanefîler’e göre bunlarýn dýþýndaki
kardeþ, amca, teyze, dayý, hala ve onlarýn
çocuklarý gibi akrabaya zekât verilebilir.
Ýmam Þâfiî, Mâlik ve Ahmed b. Hanbel
akrabaya zekâtýn verilip verilemeyeceði ko-
nusunda nafakayý ölçü alýrlar ve zekât mü-
kellefinin, üzerinde þer‘an nafaka borcu
olan akrabalarýna zekât veremeyeceðini
belirtirler. Ancak bu müctehidler nafaka-
sý vâcip olan akrabanýn kimler olduðunda
ihtilâf etmiþlerdir. Ýmam Þâfiî’ye göre na-
faka usul ve fürûa vâciptir. Dolayýsýyla an-
ne-baba, dede-nine, oðul ve toruna nafa-
ka mükellefiyeti olduðu için zekât veri-
lemez. Ýmam Mâlik ise nafakanýn sadece
anne-baba, ergenlik çaðýna kadar erkek,
evleninceye kadar kýz çocuðuna vâcip ol-
duðunu ileri sürer ve bunlarýn dýþýndaki ak-
rabaya zekât verilebileceði sonucuna va-
rýr. Fakihlerin ittifakýyla zekât Ýslâm’a kar-
þý savaþan gayri müslimlere, Allah’a, pey-
gamberlere, âhiret gününe inanmayan ki-
þilere ve dinden dönenlere verilmez. Hz.
Ömer'in zekâtýn verileceði yerleri belirle-
yen âyetteki “miskinler” kelimesini, “Bun-
lar kitap ehlinin miskinleridir” þeklinde yo-
rumlamasýna dayanarak bazý fakihler ze-
kâtýn zimmîlere verilebileceðini ileri sür-
müþlerdir. Hanefî fakihlerinden Ýmam Zü-
fer de bu görüþtedir. Bu fakihlere göre ze-
kât ibadet amacýyla fakirin ihtiyacýný kar-
þýlamaktýr. Bu amaç fakir zimmîlere zekât
vermekle de gerçekleþir. Þâfiîler dýþýndaki
fakihler farz olmayan (nâfile) sadakalarýn
fakir zimmîlere verilebileceðinde görüþ bir-
liðine varmýþlardýr.

za dýþýnda bir sebeple iflâs eden kimseler
bu gruba girer. 2. Toplumun menfaati için
borçlananlar. Ýki aile veya iki köy halký ara-
sýnda kan ya da mal davalarýndan çatýþ-
ma çýkar ve fitne alevini söndürmek için
taraflarý razý edecek malý vermeyi taah-
hüt edip hiçbir karþýlýk beklemeyen kim-
se bu sebeple borçlanýrsa bu borçluya ze-
kât verilir. Bundan dolayý âlimler, “Ara bul-
mak için borçlanan kiþinin borcu zekât
malýndan ödenir, isterse bu kiþi zimmet
ehli iki toplumun arasýný bulmak için borç-
lanmýþ olsun” demiþlerdir. Hayýr kurum-
larýna hizmetten dolayý, kimsesizler yur-
du, hastahane, okul, cami yapýmý gibi bir
sosyal hizmeti gerçekleþtirirken borçla-
nanlar da ara bulmak için borçlananlar
gibidir. Hanefî ve Hanbelî fakihleriyle bir
görüþünde Ýmam Þâfiî ölen kimsenin borç-
larýnýn zekâtla ödenmesini câiz görmez.
Ýmam Mâlik ve Ýmam Þâfiî’nin diðer gö-
rüþüne göre ölünün borcu garimîn fonun-
dan ödenebilir (bk. GAR…MET). Borçluya
ihtiyacý kadar zekât verilir; bu ihtiyaç da
borcun ödenmesidir. Borçlu borcunu ken-
disine verilen zekâtla ödemez, baþkasýnýn
ödemesi veya alacaklýlarýnýn baðýþlamasý
gibi yollarla borcu düþerse verilen zekât
kendisinden alýnýr. Çünkü bu fondan veri-
len zekât borcu kapatmak içindir.

f) Allah Yolunda. Tevbe sûresinde ze-
kât verilecek kimselerin yedincisi olarak
“fî sebîlillâh” tabiri geçer. Sözlükte “Allah
yolunda” anlamýna gelen bu tabirin Al-
lah’ýn rýzasýna uygun ve O'na yaklaþmak
amacýyla yapýlan her türlü hayýrlý iþte ça-
lýþan, Ýslâm'ýn yücelmesi için bilfiil yoðun
çaba (cihad) içinde olan herkesi kuþatan
geniþ bir kapsamý vardýr. Ancak fî sebîlil-
lâh mutlak kullanýldýðýnda yaygýn olarak
cihadda bulunan müslüman anlaþýldýðýn-
dan fakihlerin tamamý âyette zikredilen
tabiri öncelikle Allah yolunda savaþanlar
(gaziler) þeklinde anlamýþ, bunlarýn hangi ni-
telikte olanlarýna zekât verileceðinde fark-
lý ölçüler benimsemiþtir. Ebû Hanîfe ile Ebû
Yûsuf'a göre fî sebîlillâh münkatý‘ müca-
hidler yani fakirlik, teçhizat yokluðu gibi
sebeplerle savaþa katýlamayan kiþilerdir.
Bunlara savaþ için gerekli araç ve gereç-
leri alabilmeleri, azýk masraflarýný karþýla-
yabilmeleri için zekâttan pay verilir. Ýmam
Muhammed'e göre ise tabirden kastedi-
len münkatý‘ hacýlar, hacca gitmek isteyen
fakirlerdir. Hanefî mezhebinde fetva ve-
rilen görüþ Ebû Hanîfe ile Ebû Yûsuf'un
görüþüdür. Buna göre zengin savaþçýlara
zekât verilmez. Þâfiî, Mâlikî ve Hanbelî-
ler’e göre ise ister zengin ister fakir olsun
savaþa katýlan herkese bu fondan zekât
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þer. Yine Hanefîler’e göre mükellefin öl-
mesiyle de zekât borcu düþer. Ancak ölen
kiþi bu yönde vasiyet etmiþse malýnýn üç-
te birinden ödenir, vasiyeti yoksa mal vâ-
rislere intikal eder ve onlarýn bu zekât bor-
cunu ödemeleri gerekmez. Cumhura göre
ise zekât borcu mükellefin ölümüyle or-
tadan kalkmaz; vasiyet etmemiþse tere-
kesinden ödenir. Bu görüþ ayrýlýðý da yine
zekâtta ibadet cihetinin mi, ilgilinin hak-
kýnýn mý öncelik taþýdýðýna dair farklý de-
ðerlendirmelerden kaynaklanmaktadýr.

Zekâtýn kiþinin dinî duyarlýlýðý ve niye-
tiyle alâkalý ibadet yönü kadar sosyal iþle-
vi de önemli olduðundan ilk dönemlerden
itibaren zekâtýn toplanmasý ve daðýtýlma-
sýnda devlet ve kurumlar devrede olmuþ-
tur. Ýlgili âyetlerde zekâtýn verileceði yer-
ler arasýnda zekât iþlerinde çalýþanlarýn
(âmiller) sayýlmasý (et-Tevbe 9/60) ve Hz.
Peygamber’e zenginlerin malýndan zekât
almasýnýn emredilmesi (et-Tevbe 9/103) ze-
kâtýn devlet eliyle toplanýp daðýtýlmasýnýn
gerektiðini ifade eder. Hz. Peygamber’in
hadislerinde ve uygulamasýnda, Hulefâ-yi
Râþidîn döneminde ve sonraki devirlerde
de zekât tahsil ve daðýtýmý büyük oranda
devlet memurlarý eliyle gerçekleþtirilmiþ-
tir. Kaynaklarda, Hz. Osman’ýn gizli malla-
rýn zekâtýnýn ödenmesini mal sahiplerine
býraktýðý, sahâbenin de bu uygulamayý be-
nimsediði bilgisi yer alýr. Daha sonraki dö-
nemlerde uygulama toprak mahsulleri,
hayvanlar, madenler gibi açýk mallarýn ze-
kâtýnýn devlet eliyle toplanýp daðýtýlmasý;
altýn, gümüþ, para, ticaret mallarý gibi giz-
li mallarýn zekâtýnýn ise mükellef tarafýn-
dan verilmesi tarzýnda þekillenmiþtir. An-
cak mükellef kendi vermesi gereken ze-
kât borcunu ödemediðinde devletin zorla
alýp daðýtma yetkisinin bulunduðu da ifa-
de edilegelmiþtir. Hanefîler’in görüþü böy-
ledir. Þâfiîler’de gizli mallarýn zekâtýný mü-
kellef daðýtýr; açýk mallarýn zekâtýný ise âdil
devletin daðýtacaðý veya mükellefin daðý-
tacaðý görüþleri vardýr. Mâlikî ve Hanbelî-
ler devlete bütün mallarýn zekâtýný topla-
ma ve daðýtma yetkisi tanýrlar. Ayrýca fa-
kihler, devletin zekât borçlarýnýn ödenme-
sini her zaman takip ve talep hakkýnýn bu-
lunduðunu da belirtirler. Günümüz Ýslâm
âlimleri zekât ödemede ihmallerin, gev-
þekliðin ve düzensizliðin artmasýndan ba-
hisle gizli-açýk ayýrýmý yapmadan bütün
mallarýn zekâtýnýn toplanýp ehil olanlara
daðýtýlmasýnda devletin veya bu amaçla
oluþturulacak kurumlarýn devrede olma-
sýnýn yararlarý üzerinde sýkça durmakta-
dýr.

Zekât mükellefi gereken araþtýrmayý ya-
par, fakat fakir zannederek zekât verdiði
kiþinin zengin yahut gayri müslim olduðu
ortaya çýkarsa Ebû Hanîfe ve Ýmam Mu-
hammed'e göre onun yeniden zekât ver-
mesi gerekmez; Ebû Yûsuf’a göre ise ze-
kâtýný yeniden vermelidir. Þâfiî mezhebin-
de, kiþinin borcunu alacaklýya deðil de baþ-
kasýna ödediði zaman nasýl borcu düþ-
mezse ayný þekilde zekât borcunun da eh-
line ödenmezse mükellefin boynundan
düþmeyeceði görüþü aðýr basmaktadýr.
Mâlikîler’e göre ise mükellef zekâtýný araþ-
týrma ve incelemeden sonra ehil olduðu-
nu zannettiði kimseye verir, sonra onun
meselâ zengin veya gayri müslim olduðu
ortaya çýkarsa zekât malý tüketilmeyip ge-
ri alýnmasý mümkünse geri alýr, yoksa be-
delini alýr. Her iki durumda da mükellefin
yeniden zekât vermesi gerekir.

Zekât verirken uyulmasý gereken âdâb
ve bazý kurallar þu þekilde özetlenebilir:
1. Müslüman zekâtýný sadece Allah rýzasý
için verir, bu görevi baþa kakmadan ve eza
vermeden yerine getirir (el-Bakara 2/261-
265). 2. Müslüman mükellef zekâtýný te-
miz ve helâl kazancýndan, malýnýn iyi cin-
sinden öder (el-Bakara 2/267). 3. Hanefî-
ler’e göre zekâtýn, alanýn onurunun zede-
lenmemesi ve gösteriþ þüphesinden ko-
runmasý için gizlice verilmesi daha iyidir
(el-Bakara 2/271). Þâfiî ve Hanbelîler’e gö-
re ise diðer insanlarý da bu ibadete teþvik
için zekât açýktan verilmelidir. 4. Ýbadet-
lerin vaktinde edasý efdal olup mazeret
bulunmadýkça zekâtýn ödemesi geciktiril-
memelidir. 5. Zekât mükellefi zekâta en
ehil ve hak sahibi olaný araþtýrýr (el-Baka-
ra 2/273). 6. Zekâtýn öncelikle kendilerine
zekât verilebilecek akrabaya ödenmesi,
daha sonra diðer yakýnlara, komþulara ve
çevreye verilmesi efdal görülmüþtür. 7. Ze-
kât daðýtýmýnda malýn bulunduðu / kaza-
nýldýðý yerdeki fakirlere öncelik tanýnýr. 8.
Zekât veren kiþinin fakire verdiðinin ze-
kât olduðunu bildirmemesi daha iyidir. Ze-
kâtýn bizzat mükellef tarafýndan verilme-
si þart olmayýp vekil veya kurumlar aracý-
lýðýyla da ödenebilir.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Lisânü’l-£Arab, “vrk” md.; Ebû Yûsuf, Kitâ-
bü’l-ƒarâc (nþr. Muhibbüddin el-Hatîb), Kahire
1396, tür.yer.; Yahyâ b. Âdem, Kitâbü’l-ƒarâc
(nþr. Ahmed M. Þâkir), Kahire 1374, s. 121-127;
Þâfiî, el-Üm, II, 136; Ebû Ubeyd Kasým b. Sellâm,
Kitâbü’l-Emvâl (nþr. M. Halîl Herrâs), Kahire
1396/1976, tür.yer.; Sahnûn, el-Müdevvene, I,
55-57; II, 52; Cessâs, A¼kâmü’l-Æurßân, I, 76,
235, 453; Mâverdî, el-A¼kâmü’s-sul¹âniyye, Ka-
hire 1393/1973, tür.yer.; Ýbn Hazm, el-Mu¼allâ,
II, 650; III, 233-234; V, 254, 259, 276; VI, 7-22,
31-32, 43; Serahsî, el-Mebsû¹, II, 162, 182-211;

Zekâtýn zenginlere verilememesi onun
mahiyetinin tabii gereðidir. Hanefîler’e gö-
re tabii ihtiyaçlarýndan fazla artýcý olsun
olmasýn nisab miktarý mala sahip olan kim-
selere, onlarýn küçük çocuklarýna, ayrýca
Hz. Peygamber’in yakýnlarýna zekât veri-
lemez. Buhârî’nin rivayet ettiði bir hadis-
te Hz. Peygamber, Hasan b. Ali çocukken
zekât hurmalarýndan birini alýp yemek is-
tediði zaman ona, “Býrak, býrak, onu at!
Zekât malýný bizim yiyemeyeceðimizi bil-
miyor musun” demiþtir. Hz. Peygamber’-
den nakledilen diðer hadisler de (Müslim,
“Zekât”, 167; Ebû Dâvûd, “Zekât”, 29) ze-
kâtýn ona ve onun yakýnlarýna verilemeye-
ceðini ifade etmektedir. Ancak fakihler,
Resûl-i Ekrem’in yakýnlarýnýn kimler oldu-
ðu hususunda farklý görüþler ileri sürmüþ-
lerdir. Hanefîler’e göre Hâþimoðullarý, Hz.
Peygamber’in amcalarý Hz. Abbas ile Hâ-
ris soyundan gelenlerle Hz. Ali ve kardeþ-
leri Ca‘fer ve Akýl'in soyundan gelenlerdir.
Bunlarýn hürriyete kavuþturduðu kiþiler de
Hâþimoðullarý’ndan sayýlmaktadýr. Þâfiîler’e
göre Hz. Peygamber’in yakýnlarýndan ze-
kât alamayacak olanlar Hâþimoðullarý ile
Muttaliboðullarý’dýr.

E) Zekât Vermede Usul. Altýn, gümüþ,
para, ticaret mallarý ve hayvanlarda ze-
kât bir kamerî yýlýn tamamlanmasý ile farz
olur ve bu mallardan zekât senede bir de-
fa ödenir. Toprak ürünlerinden her mah-
sulde ödenir. Madenler de böyle olup ni-
sab miktarý madenin elde edilmesiyle ze-
kât farz olur; diðer üç mezhepten farklý
olarak Hanefîler nisab aramaz, þartlarý ger-
çekleþtiðinde malýn zekâtýnýn geciktirilme-
den verilmesi gerekir. Çünkü malda ger-
çekleþen zekât ihtiyaç sahibinin hakký ol-
duðundan kul hakký kapsamýna girmek-
tedir. Cumhurun görüþü ve Hanefîler’de
müftâ bih görüþ böyledir. Mezhepte ikinci
bir görüþe göre zekât borcu geniþ vakitli
bir vâciptir, vermeden ölen kimse günah-
kâr olur. Bir hadiste Hz. Peygamber, am-
casý Abbas’ýn zekâtýný vaktinden önce öde-
yip ödeyemeyeceðini sormasý üzerine ona
ödeyebileceðini söylemiþ, Abbas da iki yýl-
lýk zekâtýný birden ödemiþtir (Ebû Dâvûd,
“Zekât”, 22, 37: Ýbn Mâce, “Zekât”, 7). Bu
uygulamadan hareketle fakihlerin çoðun-
luðu vücûb sebebi olan nisab bulunduðu
takdirde kiþinin zekâtýný vaktinden önce
verebileceðini söylemiþtir. Ýmam Mâlik ve
Zâhirîler ise namazda olduðu gibi vaktin
girmesini, yani bir yýlýn dolmasýný gerekli
görürler. Bir malda zekât borcu doðduk-
tan sonra bu borç ödenmeden o mal gas-
bedilse veya çalýnsa çoðunluða göre ze-
kât borcu düþmez, Hanefîler’e göre ise dü-
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lerde temelde sadaka ile benzerlik göste-
ren kavramlar bulmak mümkündür. Bun-
dan dolayý burada tamamen Ýslâmî bir
kavram olan zekât yerine sadaka kavra-
mý ele alýnmýþtýr.

Fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine yardým
etme konusu dinlerin kozmolojisi ve on-
tolojisiyle yakýndan ilgilidir. Meselâ kâina-
tý bir yüce yaratýcýnýn var ettiðine inanan
Ýslâm, Yahudilik ve Hýristiyanlýk gibi dinler,
insanlarýn ekonomik açýdan farklý sýnýflar-
da olmasýný ilâhî iradenin bir takdiri þek-
linde yorumlar. Bu dinler açýsýndan sada-
ka, yüce yaratýcýya duyulan sadakat ve sev-
ginin bir tezahürü olarak kiþinin sahip ol-
duklarýnýn bir kýsmýný baþkalarýyla paylaþ-
masý diye anlaþýlýr. Öte yandan ruhun mü-
kemmellik kazanýncaya kadar farklý beden-
lerde tekrar tekrar dünyaya geliþi (tenâsüh)
inancýnýn yaygýn olduðu Hint kökenli din-
lerde dünyaya tekrar geliþten kurtulmak
için dünyaya baðlýlýðýn ortadan kaldýrýlmasý
öðütlenmektedir. Dünyaya baðlýlýðýný azal-
tan ve manastýrlarda yaþayan keþiþlere
mükemmelliðe ulaþma yolunda yardým
ederek fazilet kazanma bu dinlerde sada-
kanýn baþlýca motivasyonu olarak görül-
mektedir.

Yahudilik’te sadaka Tanrý tarafýndan em-
redilen önemli bir görev olarak kabul edil-
mektedir. Yahudi kutsal kitabý Ahd-i Atîk’-
te bilhassa Tevrat’ta Tanrý yahudilere fa-
kir ve yetimleri, yabancýlarý kollamalarýný
öðütlemekte, bilhassa Ýsrâiloðullarý’nýn Mý-
sýr’da yabancý olduklarý hatýrlatýlarak ken-
di içlerinde bulunan yoksullara yardým et-
meleri istenmektedir (Tesniye, 10/19; 15/
11). Yine Tevrat’ta hasattan artakalan ürün-
lerin fakirlerin ve yabancýlarýn hakký oldu-
ðu belirtilmekte, onlarýn tarla ve bað sa-
hipleri tarafýndan toplanmasýna izin veril-
memektedir (Levililer, 19/9, 23/22; Tesni-
ye, 24/19). Ziraî mahsullerden verilmesi
gerekenlerle ilgili Tevrat’ta yer alan hü-
kümlere göre hasattan artakalanlarýn dý-
þýnda çiftçi kohenler için bir miktar ayýr-
malýdýr (Sayýlar, 18/11). “Terumah” adý ve-
rilen bu payýn miktarý Rabbinik kurallara
göre en az altmýþta bir, ortalama ellide
bir, daha cömertler için ise kýrkta birdir
(Terumat, 4, 3). Diðer taraftan üretici mah-
sulün onda birini de Levililer’e vermekle
yükümlüdür (Sayýlar, 18/24). Çünkü ziraî
ürünlerin veya sürülerin terumah verildik-
ten sonra kalan kýsmýnýn onda biri Rabb’in
olduðu için Levililer’e verilecektir (Levili-
ler, 27/30-32). Muhtaçlara yardým etmek-
le sadece ilâhî bir emrin yerine getirilme-
diði, bu emre uyanlarýn ayný zamanda çe-

þitli faydalar elde edeceði Talmud’da belir-
tilmektedir. Rabbiler, Ýsrâiloðullarý’nýn yap-
týðý her hayrýn onlara barýþ ve selâmet
getireceðini ve sadakanýn yahudileri kur-
tuluþa yaklaþtýracaðýný söylemiþtir (Baba
Bathra, 10a).

Ahd-i Atîk’te yer alan “Haksýzca kazaný-
lan servetin yararý yoktur, fakat sadaka
ölümden kurtarýr” ifadesi (Süleyman’ýn
Meselleri 10/2), Ahd-i Atîk sonrasý dönem-
de sadaka anlayýþýný belirleyen ana ilkeler-
den biri olmuþtur. Sadakanýn kiþiyi ölüm-
den dahi kurtardýðý Talmud’da çeþitli ve-
silelerle vurgulanmýþtýr. Talmud’da (Shab-
bat, 156b) ilk dönem yahudi âlimlerinin
önemlilerinden olan Rabbi Akiva ile ilgili
anlatýlan bir olayda astrologlar Rabbi Aki-
va’ya düðün gününde kýzýnýn öleceðini bil-
dirmiþ, buna çok üzülen baba, kýzýnýn eve
gelen bir fakire verdiði yiyecek sayesin-
de hayatta kaldýðýný öðrenmiþ ve Süley-
man’ýn Meselleri’ne (10/2) atýfla, “Sadaka
ölümden kurtarýr” demiþtir. Yine Yehuda
bölgesinin Romalý valisi Tineius Rufus’un,
“Tanrýnýz fakirleri seviyorsa niçin onlarý biz-
zat kollamýyor?” diye sormasý üzerine Rab-
bi Akiva, “Onlara yaptýðýmýz yardýmlar se-
bebiyle cehennem azabýndan kurtulma-
mýz için” þeklinde cevap vermiþtir (Baba
Bathra, 10a).

Yahudilik’te sadaka için kullanýlan keli-
me Ýbrânîce “tsdk” kökünden türetilmiþ
olan tsedakadýr. Bu kelime, Arapça sada-
ka kelimesiyle etimolojik ve semantik açý-
dan benzerlik taþýmaktadýr. Her iki kelime
“doðru olmak” anlamý taþýyan bir kökten
(sdk, tsdk) türemiþtir. Dolayýsýyla her iki
kavramda da doðruluk ve karþýlýksýz ver-
me arasýnda bir bað kurulmaktadýr. Gele-
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ÿMehmet Erkal

Diðer Dinlerde. Bütün dinlerde yoksu-
la ve ihtiyaç sahiplerine yardým edilmesi
teþvik edilen bir davranýþtýr. Bazý dinler-
de, ilâhî takdirin gereði ekonomik açýdan
zayýf olan kiþilere yardým etmek ilâhî ada-
letin tecellisi için bir araç kabul edilirken
diðer bazý dinî geleneklerde bu dünyaya
baðlýlýðý reddeden, mânevî yükseliþi he-
defleyen bireylere yardým etmek kiþilere
fazilet kazandýran bir yol olarak görülmüþ-
tür. Fakir ve ihtiyaç sahiplerine yardým et-
me olgusu bütün dinlerde mevcut olmak-
la birlikte bu hususta ortak bir kavram-
dan söz etmek mümkün deðildir ve her
din kendi kavramlar dünyasýný oluþturmak-
tadýr. Ýslâm dininde kiþinin diðer insanla-
ra karþý malî sorumluluklarý, belli þartlarý
taþýyanlarýn vermesi zorunlu olan zekâtýn
yaný sýra gönüllülük prensibine dayanan
ve imkânlarý ölçüsünde herkesin yerine
getirebileceði sadakayý içine almaktadýr.
Zekât, bugünkü þekliyle tamamen Ýslâm’a
ait bir kavram ve uygulamadýr. Öte yan-
dan farklý biçimde uygulansa da diðer din-
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