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ZEKÂTIN HÜKMÜ

Zekât, sözlükte artma, çoğalma, temizlik, bereket

gibi anlamlara gelmektedir. Dinî bir kavram olarak ise,

belli malların bir kısmının Allâh rızası için belirli

kişilere verilmesi anlamına gelmektedir.

İslâm'ın beş temel esasından biri olan zekât, hicretin

ikinci yılında Medine‟de farz kılınmıştır. Zekâtın farz

olması Kitap, sünnet ve icma‟ ile sabittir.

ىا ًُ ََلةَ  َوأَقِي َكاةَ  َوآتُىا انصَّ   انضَّ

Yüce Allâh Kur‟an-ı Kerim‟de, “Namazı dosdoğru
kılın, zekâtı verin...” (Bakara, 2/43, 110; Hac, 22/78; Nur, 24/56; Mücadele,

58/13; Müzzemmil, 73/20);
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ٍ   ُخز   َىانِِهى   ِي يِهى   تُطَهُِّشهُى   َصَذقَت   أَي  ٌَّ  َعهَي ِهى   َوَصمِّ  بِهَا َوتَُضكِّ ٍ   َصََلتَكَ  إِ  َسَك

ُ  نَهُى   يع   َوّللاَّ ًِ َعهِيى   َس

“Günahlarından arındırmak için onların mallarından

zekât al ve onlara dua et. Çünkü senin duan huzur ve güven

verir. Doğrusu Allâh, her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.” (Tevbe,

9/103);

 وإقاو ّللا سسىل يحًذا وأٌ ّللا إال إنه ال أٌ شهادة خًس عهى اإلسَلو بُي

سيضاٌ وصىو وانحج انضكاة وإيتاء انصَلة

Hz. Peygamber de; “İslam beş temel üzerine

kurulmuştur: Allah‟tan başka bir ilâh olmadığına ve

Muhammed (s.a.s.)‟in onun elçisi olduğuna şahitlik etmek,

namaz kılmak, zekat vermek, Kâbe‟yi hac etmek ve

Ramazan orucunu tutmaktır.” (Buhari, “İman” 1 ; Müslim, “İman” 21.);
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 أيىانكى صكاة وأدوا شهشكى وصىيىا خًسكى وصهىا ] سبكى ] ّللا اتقىا

سبكى جُت تذخهىا أيشكى را وأطيعىا

“Allah‟a karşı kulluk bilinci içinde olun, beş vakit

namazı kılın, Ramazan orucunu tutun, mallarınızın zekatını

verin, idarecilerinize itaat edin! Böyle yaparsanız

Rabbinizin cennetine girersiniz.” (Tirmizi, “Cumua” 80; Ahmed b. Hanbel,

Müsned V, 251) buyurmuştur.

Zekâtın farz olması için mükellef ve malla ilgili bir

takım şartlar vardır. Bunlara yükümlülük veya vücup

şartları denir.

Mükellef ile İlgili Şartlar

Zekâtın farz olması için mükellefte aranan şartlar;

müslüman, akıllı ve ergin olmaktır.
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Müslüman olmak

Müslüman olmak, zekâtın hem vücûb, hem de sıhhat

şartıdır.

Akıllı ve Ergin Olmak

Akıl, ferdin psikolojik ve manevi olgunluğunu, ergenlik

ise biyolojik ve maddi yetişkinliğini ifade eder. Akıllı

olmayan, dini yükümlülüklere muhatap olmadığı gibi,

bunların ferdi ve toplumsal sorumlulukları da sınırlıdır.

Hanefilere göre, akıllı ve ergin olmak zekâtın

yükümlülük şartıdır. Fakat öşür ve fıtır sadakası, kul hakkı

kapsamına girdiği için, velî veya vasîlerinin, onların

malından bunları vermesi gerekir.
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İslâm bilginlerinin çoğunluğuna göre ise, çocuk ve

delinin malından zekât verilmesi gerekir. Çünkü

zekât, ibadet olmasının yanında, yoksulların hakkıdır.

Nitekim Kur‟ân‟da,

َىانِِهى   َوفِي ائِمِ  َحق   أَي  ُشووِ  نِهسَّ ح  ًَ َوان 

“Mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için

pay vardı.” buyrulmaktadır (Zâriyât 51/19).
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Hür Olmak

Klasik fıkıh kaynaklarında hür olmak, zekâtın

yükümlülük şartları arasında sayıldığı için, ilmihallerin

çoğunda da, yükümlülük şartı olarak zikredilmektedir.

Hâlbuki, fıkıh kaynaklarındaki hürriyet şartı, kölelikle

ilgilidir. Köle, mal sahibi olamayacağı için, zekâtla

mükellef olması da söz konusu değildir. Günümüzde ise,

kölelik müessesesi ortadan kalktığı için, artık böyle bir şart

bulunmamaktadır.

Mahkûm ve tutuklular, bu kapsama girmezler. Çünkü

bunlar, hürriyetleri kısıtlı olsa da, mülkiyet hakkına sahiptir;

mal edinebilir, bizzat kendileri veya vekilleri aracılığıyla

tasarrufta bulunabilirler.



ZEKÂTIN ŞARTLARI

Mal ile İlgili Şartlar

Kur‟ân-ı Kerim‟de malların zekâta tabi olması için,

ihtiyaç fazlası olması şart koşulmuş;

ؤَنُىََكَ  ٌَ  َياَرا َويَس  ُ فِقُى ٍُ  َكَزنِكَ  ان َعف ىَ  قُمِ  يُ ُ  يُبَيِّ يَاثِ  نَُكىُ  ّللاَّ  نََعهَُّكى   اْل 

 ٌَ تَتَفَكَُّشو

“Sana, Allâh yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar.
Onlara „ihtiyaç fazlasını...‟ diye cevap ver.”
buyrulmuştur (Bakara 2/219).

Ayrıca zekât olarak verilecek/alınacak malın, temiz

ve helal olması, değersiz olmaması öngörülmüştür:
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ٍَ  أَيُّهَا يَا َ فِقُىا آَيُُىا انَِّزي ٍ   أَ ا َكَسب تُى   َيا طَيِّبَاثِ  ِي ًَّ َُا َوِي َشج  ٍَ  نَُكى   أَخ   ِي

ضِ  َس  ىا َواَل  اْل  ًُ ًَّ ُ هُ  ان َخبِيثَ  تَيَ ٌَ  ِي ُ فِقُى تُى   تُ ٌ   إاِلَّ  بِآِخِزيهِ  َونَس  ُضىا أَ ًِ  فِيهِ  تُغ 

ىا ًُ هَ ٌَّ  َواع  َ  أَ يذ   َغُِي   ّللاَّ ًِ  َح

“Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için
yerden çıkardıklarımızın temiz ve helalinden Allâh
yolunda harcayın. Almaktan hoşlanmayacağınız
değersiz bir malı, sadaka olarak vermeye kalkışmayın.
Allâh'ın hiçbir şeye muhtaç olmadığını ve her türlü
övgüye layık olduğunu sakın aklınızdan çıkarmayın!”
(Bakara 2/267.)
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Klasik fıkıh kaynaklarında, zekâta tâbi olması için malın

“tam mülk”, “artıcı”, “ihtiyaç fazlası”, “nisap miktarında”

ve “üzerinden bir yıl geçmiş” olması şart koşulmuştur.

Tam Mülkiyet.

Tam mülkiyet, mal sahibinin, hem malın kendisinde,

hem de menfaatinde dilediği gibi tasarruf etme yetkisine

sahip olması demektir. Bu sebeple kişi, mülkiyetinde

olduğu halde tasarruf edemediği mallar ile elinde bulunduğu

halde mülkiyetinde olmayan malların zekâtını vermekle

yükümlü değildir. Bunun için, rehin olarak verilen mal,

henüz teslim alınmayan mehir zekâta tabi değildir.
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Malın Artıcı Olması

Günümüz iktisat anlayışına göre artıcılık, malın sahibine

gelir, kâr, fayda temin etmesi yahut kendiliğinden çoğalma

ve artma özelliğine sahip bulunması şeklinde tanımlanabilir.

Gerek Kur‟ân-ı Kerim‟de, gerekse hadislerde malın

zekâta tabi olması için artıcı olması gerektiğine dair açık bir

hüküm bulunmamaktadır.

İslâm bilginleri bunu, hadislerde hayvanların zekâta tabi

olması için yılın çoğunu otlakta geçirmesinin şart koşulması

ve “Müslüman‟ın atında ve kölesinde zekât yoktur.”

hadisine dayandırmışlardır.
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Malın Artıcı Olması

Malın zekâta tâbi olması için fiilen artıcı olması

gerekmez; hükmen artıcı olması da zekâta tabi olması için

yeterlidir. Nitekim klasik fıkıh kaynaklarında artıcılık,

hakîkî ve hükmî olmak üzere ikiye ayrılır:

1. Hakikî artıcılık: Malın, üremesi, kar getirmesi gibi

gerçek anlamda artıcı olmasıdır. Ticaret malları, toprak

ürünleri, hayvanlar, define ve madenler bu tür mallardır.

2. Hükmî (takdîrî) artıcılık: Bir malda, potansiyel

olarak artma imkânı bulunmasıdır. Bu özelliğinden dolayı

söz konusu mallar, artış gerçekleşmese bile, artıcı sayılır.

Altın, gümüş ve para bu tür maldır.
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İhtiyaç Fazlası Olma

Zekâta tâbi mallarda aranan en önemli, hatta belki de

yegâne şart, malın “ihtiyaç fazlası” olmasıdır.

Bir malın ihtiyaç fazlası olması ise, “temel ihtiyaçlardan

fazla olması” ve “borç karşılığı olmaması” demektir.

Temel İhtiyaçlardan Fazla Olması

Kur‟ân-ı Kerîm‟de

ؤَنُىََكَ  ٌَ  َياَرا َويَس  ُ فِقُى ٍُ  َكَزنِكَ  ان َعف ىَ  قُمِ  يُ ُ  يُبَيِّ يَاثِ  نَُكىُ  ّللاَّ ٌَ  نََعهَُّكى   اْل  ُشو تَتَفَكَّ

“Sana, hangi maldan Allâh yolunda harcamaları

gerektiğini soruyorlar. Onlara „ihtiyaç fazlası maldan...‟

diye cevap ver. Düşünmeniz için Allâh, size ayetlerini böyle

açıklıyor.” buyrulmaktadır (Bakara 2/219.).
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İbn Ömer, Mücahid, Atâ, İkrime, Saîd b. Cübeyr,

Muhammed b. Ka‟b, Hasan, Katade, Kâsım, Sâlim, Atâ el-

Horasânî, Rebî‟ b. Enes ve daha pek çok kişiden, ayette geçen

“afv” kelimesinin “ihtiyaç fazlası” anlamına geldiği rivayet

edilmiştir. İbn Abbâs‟ın da, “Afv, kişinin ailesinden arta

kalandır.” dediği rivayet edilmiştir.

تعىل بًٍ وابذأ غُي ظهش عٍ كاٌ يا انصذقت خيش

“Sadakaların en hayırlısı, ihtiyaç fazlasından verilendir.

Harcamaya, önce bakmakla yükümlü olduğun kişilerden başla!”

(Buhârî, “Zekât”, 18).

Temel ihtiyaç maddeleri, kişinin kendisinin ve bakmakla

yükümlü olduğu aile fertlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde

hayatını devam ettirmesi için gerekli olan şeylerdir. Bir kimsenin

yeme, içme, barınma, sağlık, iş ve meslek edinme, ulaşım,

seyahat, dinlenme, eğitim gibi tabii ihtiyaçları bu kapsamdadır.
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Borç Karşılığı Olmaması

Fakihlerin çoğunluğu “el-emvâlü'l-bâtına" (gizli mallar)

adı verilen para ve ticaret mallarının zekâtında borcun etkili

olacağında ittifak etmişler, “elemvâlü'z-zâhire” (açık

mallar) denilen toprak ürünleri, hayvanlar ve madenlerde ise

borcun, zekâtın vücûbuna mani olup olmadığında ihtilâfa

düşmüşlerdir.

Hanefîler'e göre borç üç nevidir:

1. Şahıslara olan borçlar.

2. Allah hakkı olarak vâcip olup kullar tarafından istenen

borçlar. Zekât bu nevidendir.

3. Kullar tarafından istenmeyen fakat Allah için yerine

getirilmesi gereken borçlar. Nezir ve kefâret bu çeşit

borçlardandır.
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Borç Karşılığı Olmaması

İmam Şafiî'ye göre borç hiçbir malda zekâtın vücûbuna

engel olmaz.

İmam Mâlik'e göre ise sadece parada zekâtın vücûbuna

engeldir, nisabı düşürürse zekât farz olmaz.

Nisap

Dini bir kavram olarak nisap zekât, sadaka-i fıtır,

kurban gibi mali ibadetlerle yükümlü olmak için belirlenen

ölçüdür. Borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak bu

kadar mala sahip olan kişinin zekât ve sadaka alması helal

olmadığı gibi sadaka-i fıtır vermesi ve kurban kesmesi de

gerekir.
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Nisap

Hz. Peygamber (s.a.s.) zekât nisabını, yaşadığı dönemin

iktisadî şartlarına göre, geçim kaynaklarını teşkil eden

mallardan, o dönem İslâm toplumunun asgarî geçim

standardı olarak belirlemiş olup değerleri birbirine denktir.

Rasûlullâh (s.a.s.), 40 koyun, 30 sığır, 5 deve, 200

dirhem (561.2 gr.) gümüş, 5 vesk (yaklaşık 875 kg.) toprak

mahsulü ve bazı rivayetlerde 20 miskal (80.18 gr.) altından

az malın zekâta tabi olmadığını; bu miktara ulaşınca

zekâtının verilmesi gerektiğini belirtmiştir.
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Yıllanma

Malın zekâta tâbi olması için İslâm bilginlerinin aradığı

şartlardan biri de, malın üzerinden bir yıl geçmiş olmasıdır.

Bu şart “Üzerinden bir yıl geçmedikçe, malda zekât yoktur”

(İbn Mâce, “Zekât”, 5; Beyhakî, es-Sünenü‟l-Kübrâ, 4/95.) hadisine ve Hulefâ-i

Râşidîn‟in uygulamasına dayandırılmaktadır.

Hanefîlere göre; bir kimse nisap miktarı mala sahip

olduğunda süre başlar, üzerinden bir yıl geçtiğinde, elinde

nisap miktarı mal bulunuyorsa zekâtla mükelleftir; yıl

içindeki iniş ve çıkışlar, hatta malın nisap altına düşmesi

etkilemez.

Şâfiî ve Hanbelîlere göre ise, yıl içinde mal nisabın

altına düşerse, nisaba ulaştığında süre yeniden başlar.
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Yıl içinde elde edilen mallar konusunda ise;

a) Bu mal, ticaret malının kârı, hayvanların yavrusu gibi

eldeki malın geliri ise, ona eklenir; üzerinden bir yıl geçmesi

aranmaz. Bu konuda İslâm bilginleri görüş birliği içindedir.

b) Mal, eldeki malın cinsinden değilse, bilginlerin

çoğunluğuna göre, mevcut mala eklenmez; bu mal nisap

miktarına ulaşınca süre başlar ve üzerinden bir yıl geçince

zekâtı verilir.

c) Elde edilen mal, mevcut nisap miktarı malın cinsinden

ve fakat onun geliri değilse; Hanefî bilginlere göre eldeki

mala eklenir. İmâm Şâfiî ve Ahmet b. Hanbel‟e göre bunlar,

elde bulunan mala eklenmez. İmâm Mâlik‟e göre ise, yıl

içinde elde edilen mal, elde bulunan zekâta tabi hayvan

cinsindense eklenir; bunun dışındakiler ise eklenmez.
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