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ZEKÂT NED R? 

slâm n be temelinden biri olana zekât; mâlî bir ibadettir.  
Zekât; Âkil, bâli , hür ve nisap miktar mala sahip bulunan 

her Müslüman dan al n p Kur ân da belirtilen sekiz yere veya 
bu sekiz yerden birine veya birkaç na verilen dînî bir ibadettir.  

Zekât, malî bir ibadettir. Zekât verecek derecede 
zenginle mek gerçekten ükrü gerektirir. Ak ll Müslüman 
zekât n severek ve tam olarak verir. Çünkü, herkes Allah a 
kar sorumludur.  

Allah Teâlâ, Tevbe Sûresi nin 103. âyeti ile zekât , zengin 
Müslümanlara farz k lm t r. Bu farziyet, Buhârî (Kitâbu z-
zekât) de geçen hadislerle de tam aç kl a kavu mu tur.   

ZEKÂTIN ER Î TAR F

  

Zekât, üzerinden sene geçmi , er î nisab miktar bir mala 
sahip bulunan ak ll , bülû a ermi , hür, erkek ya da kad n her 
Müslüman n üzerine farz- ay nd r.   

Üzerinden sene geçmi , er î  nisap miktar bir mal  ne 
demektir?  

Zekât verilecek mal n üzerinden sene geçmesi 
(havalânü l-havl) art daha ziyade ilk defa zekât verecek kadar 
zengin olan kimseyi alakadar eder.  

Nisab, zekât verilmesi gereken mal n miktar n bildiren 
er i ölçü ve s n rd r. Zekâta tabi herhangi bir mal, nisab 

miktar na ula rsa onun zekât n vermek farz olur.   
Nisab, zekât verilmesi gereken mallara göre de i ir. 

Alt n n nisab ortalama 90 gramd r. 1 Müslüman erkek ya da 

                                                

 

1 Alt n n nisab ile ilgili farkl hesaplamalar vard r. Baz alimler 96 gram, 
baz lar da 85 gram demi lerdir. Biz burada orta yolu tutarak 90 gram dedik.  
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kad n, aslî ihtiyaçlar ndan fazla olarak 90 gr. alt na sahip oldu u 
anda zekât vermesi farz olur. 

Eskiden ka t para yoktu. Piyasada para olarak alt n ve 
gümü tedavül ediyordu. Ka t para ç kt ve bir mübadele 
vas tas olarak alt n ve gümü ün yerini ald . Buna göre, bugün 
aslî ihtiyaçlardan fazla olarak 90 gram alt na veya onun tutar 
kadar Türk Liras na sahip bulunan kimse % 2,5 hesab yla zekât 
verecektir.2  

ZEKÂTIN VER LECE YERLER 

Zekât, Tevbe Sûresi nin 60. âyetinde belirtildi i üzere 8 
yere verilir. Bunlar s ras yla; fakirler, miskinler, zekât 
memurlar , kalpleri slam a s nd rma, köle azad , borçlular, 
Allah yolunda çal anlar ve yolda kalm lard r.  

Asr saadette ve dört halife devrinde zekât, devlet 
taraf ndan toplan p bu yerlere veriliyordu. Sonradan devlet bu 
i ten vazgeçti ve bunu zekât veren mükellefe b rakt . Hal böyle 
olunca, bir ibadet olan zekât , zekât verecek ki i bizzat kendisi 
eda edecektir.  

Sekiz yerden ikisi, fakirler ve dü künlerdir. Bu da % 25 
yapar. Zekât mükellefi, zekât n n % 25 ni bu iki s n fa verdikten 
sonra geri kalan % 75 ni umuma hizmet gayesi ile kurulmu 
vak flara, e itim ve ö retim kurumlar na verebilir. Çünkü geri 
kalan alt yerden sadece zekât memurlar ah st r ki onlar da 
sistem icab mevcut de ildir. Geri kalan be yer de müessese  
durumundad r. Zira onlar ah s olarak bulmak mümkün 
de ildir. O halde umum Müslümanlara faydal olacak yerlere 
verilir. Hatta afii mezhebinde cami yap m na bile zekât vermek 
caizdir. Bu itibarla günümüzde zekât n % 25 ini fakirlere, kalan 

                                                

 

2 Bilindi i gibi alt n fiyat devaml de i ir. Zekât verirken alt n n fiyat 
piyasadan ö renilir. 07 Kas m 2003 tarihi itibariyle bir gram alt n 18.000.000 
lirad r. Buna göre, 90gr. x 18.000.000 = 1.620.000.000 eder. 1.620.000.000  x  
% 2,5 = 40.500.000- Lira  eder.  
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k sm n da umum Müslümanlara hizmet etmek gayesiyle 
kurulmu hay r müesseselerine vermek caizdir.    

ZEKÂT NASIL VER L R? 

Zekât nakdî olarak  m

 
yoksa aynî olarak m verilecek? 

slâmiyet esas itibariyle zekât aynî olarak emretmi tir. 
Yani alt n olan alt n verir, gümü ü olan gümü verir, koyunu 
olan koyun verir, bu day olan bu day verir, kuma olan kuma 
verir. Herkes sahibi ve mâliki bulundu u mal n zekât n nisab 
miktar na göre o maldan verir. Ancak, bizzat Rasûlüllah n, 
sonra da Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer in devirlerindeki tatbikatta 
aynî olarak al nmakta olan zekâtlar n nakdî olarak da al nd 
görülmü tür. O gün için bir mal n meselâ bu day n zekât n 
nakit olarak vermek demek, onun tutar kadar alt n veya gümü 
para vermekti. imdi ise art k piyasada tedavül eden ka t 
parad r. Binaen aleyh, zekâtlar nakit para olarak da verilir.  
Meselâ:  

Koyun ve bu day sahibi, vermekle mükellef oldu u 
zekât n hesap edip bu day yerine alt n veya ba ka bir mal veya 
ka t para olarak verebilir. Zira Rasulüllah Efendimiz, Hz. 
Mu az zekât toplamak üzere Yemen e gönderdi inde koyun, 
keçi, deve gibi hayvanlar n ve di er mallar n zekât n n elbise 
olarak verilmesini istemi tir. Çünkü, Hicaz Bölgesi ndeki 
Müslümanlar n, o devirde Yemen de imal edilen elbiselere 
ihtiyaçlar vard . Dolay s yla bugün de fakire mal yerine para 
vermek daha uygun olabilir. Zira fakirin ihtiyac neye ise fakir 
onu, kendisine zekât olarak verilen para ile istedi i yerden al r. 
Baz hallerde de zengin için para vermek daha kolay olabilir. O 
halde zekâta tabi tüm mallar n zekât nakit olarak, yani kâ t 
para olarak verilebilir. Bu konuda aksini söyleyenlerin 
iddialar n n dinî bak mdan, bir tak m zorlama ve daha iyi 
Müslüman oldu unu iddia etme gibi bir çaban n ötesinde Hanefî 
Mezhebi ne göre bir de eri yoktur.     
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Bugün en kolay ekilde zekât nas l verilir? 
Zekât asl nda, zekât verecek kadar zengin olan kimse için 

severek edâ edilecek bir ibadettir. Zira Cenâb- Hak kulunu 
zengin etmi , böylece ona zekât gibi bir ibadeti edâ etme imkan 
vermi tir. Binaenaleyh, zekât verecek durumda olan 
Müslümanlar n her eyden önce böyle bir anlay a sahip olmas 
gerekir. Bu ekilde duyarl ve anlay l bir Müslüman zekât n 
kolayca verir ve verirken de manevi bir haz duyar.  

Di er taraftan, her Müslüman senenin belli zamanlar nda, 
meselâ ramazan ay nda veya y lba nda, o gün için elinde 
bulunan servetini hesap eder, borçlar n ç kard ktan sonra 
kalandan zekât verir. te böylece her Müslüman, senede bir 
defa, bütün servetini hesap edip verilmesi gerekli olan zekât 
tespit ederse, onun için zekât vermek kolayla r. Çünkü bu 
ekilde davranmas , zekât n vermek istedi ini ve iyi niyetini 

ortaya koymaktad r.  
Baz Müslümanlar, herhangi bir hesap yapmaks z n, zekât 

veriyorlar. Bu ekilde yap lan ibadet eksiktir. E er zekâtla ilgili 
hesab Müslüman bizzat kendisi yapam yorsa, bu i i bilen 
birisine yapt rmas gerekir. u husus kesin olarak bilinmelidir 
ki, Allah a yapt ibadeti do ru yapmay ö renme imkân 
oldu u halde onu ö renmeyen ve yanl yapmaya devam eden 
kimsenin ibadeti kabul olmaz.  

Bir Müslüman zekât verecek kadar zengin olup-
olmad n nas l anlar? 

Esasen az-çok bir miktar geliri veya k y da-kö ede bir 
miktar paras veya alt n , dövizi, ticaret mal cinsinden serveti 
bulunan kimse, her sene bir defa bütün servetini hesap ederek 
nisap miktar mala sahip olup-olmad n kontrol etmelidir. 
Hatta gerçek mü min,  bir an önce zekât ibadetini eda eden bir 
kul olmay can u gönülden istemelidir.  

Bu hususta önemli olan zekât vermektir. Verilen zekât n az 
veya çok olmas hiç de önemli de ildir. Zira, serveti çoksa 
zekât da çok olur. Esas mesele, üzerine farz- ayn olan zekât 
vermek suretiyle Müslüman n Allah a kullu unu ve ükrünü 



 

7

 
yerine getirmesidir. Â ka Ba dat yak nd r demi ler. Bilhassa 
dinde,  sevgi esast r. Allah seven O nun emirlerini de severek 
yapar.   

Mal can n yongas d r . Zekât verecek kadar zengin olan 
bir Müslüman, büyük bir imtihan vermektedir. Rasûlüllah 
Efendimiz, zekât n tam olarak veren Müslüman a dua etmi tir. 
Kanaatimce malî ibadetlerin en zoru, dolay s yla en faziletlisi 
zekâtt r. 

Di er yönden zekât, toplumda sosyal dengeyi sa lar. 
Zenginlerin fakir hakk olan zekât verdiklerini fakirin görmesi, 
servet ve zengin dü manl n azalt r. Zenginlerin çok önemli 
olan bu hususu da dikkate almalar gerekir. Cemaat ruhu, millî 
duygu, yard m sever dü ünce, ba kas na faydal olma, ac lar 
payla ma, tasada-k vançta beraber olma gibi hasletler insanlar n 
millet ve devlet olarak ya amalar n sa lar.  

Zekât hesab ne zaman yap lmal ? 
Zekât seneye ba l ve senede bir defa edâ edilen dinî bir 

vecibe(ibadet)dir. Sene deyince de iki ayr sistemle 
kar la yoruz: 

l. Hicrî Takvim: Ay n do u u ve bat na göre hesaplanan 
ve 355 günden ibaret olan kamerî-hicrî senesinin ba lang c , Hz. 
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem in Mekke den 
Medine ye hicret etti i tarihtir. lk defa Hz. Ömer radiyallahu 
anh zaman nda  hicrî takvim kullan lmaya ba lanm t r. Bu 
seneyi meydana getiren aylara kamerî ya da Arabî aylar; bu 
takvime de hicrî-kamerî takvim denir. Ramazan orucu, Ramazan 
ve Kurban Bayramlar , hacc farizas bu takvim hesab yla yap l r.  

2. Milâdî Takvim: Hz. sa n n do umu ile ba lar. Buna 
emsî-milâdî takvim

 

de denir. Bu takvim, güne in do u ve 
bat na göre hesaplan r. emsî sene 365 gündür. Namazlar bu 
takvime yani güne in do u ve bat na göre edâ edilir.   

Ziraat Mahsullerinin Zekât

 

Ziraat ürünlerinin zekât ile hayvanlar n zekât , emsî-
milâdî takvim

 

hesab na göre verilir. Zira bu iki s n f servetin  
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zekât , senenin muayyen mevsiminde, hasat zaman nda al n r-
verilir. Zekât verilecek mal n cinsine göre zekât verme zaman , 
ay de i ik olabilir; ama, sene olarak de i mez. Çünkü zekât, bir 
maldan senede bir defa al n r ve ziraat mahsulleri ile 
hayvanlarda bu sene, emsî-milâdî

 
senedir; ba ka türlü olmas 

da dü ünülemez.  
Ziraat mahsullerinin zekât her ürünün hasat zaman nda ve  

% 10 hesab yla verilir. Toprak devletin oldu u için zekât pay 
yüksektir.  

Tar m ürünlerinde verilen zekât miktar % 10 olarak 
belirlenmi tir. Bunun sebebi eskiden araziler devletin idi. 
Meselâ ya mur ile veya tabii akarsularla sulanan araziler yüzde 
on (ö ür), insan ve makine gücüyle elde edilen sularla sulanan 
ve gübrelenen arazilerde yüzde be (% 5) zekât verilir. Bu 
günün artlar dikkate al nd nda tar m girdilerinin fazla olmas 
sebebiyle onlar n zekât n n da % 2,5 olarak verilmesi daha 
uygun olacakt r. Meselâ: 

Bu day, arpa gibi mahsullerin zekât Türkiye de, her sene 
A ustos-Eylül aylar nda; m s r, elma ve ceviz gibi mahsullerinki 
ise Ekim-Kas m aylar nda verilir. Zira, bu mahsullerin 
hasad n n, toplanmas n n senenin belirli ve de i meyen bir 
mevsiminde yap lmas sebebiyle zekât da o mevsimde yani 
mahsulün topland zamanda verilir. Hayvanlarda da durum 
ayn d r. Yani senede bir defa ve muayyen bir mevsimde verilir.  

Ticaret Mallar n n Zekât

   

Umumiyetle Müslümanlar, ticarî mallar n n zekât n 
Ramazan ay nda vermektedirler. imdi u soruyu tekrar soral m: 

Ticarî mallarda zekât hesab , hicrî-kamerî seneye göre 
mi, emsî-milâdî seneye göre mi yap lmal d r? 

slâm âlimleri, ticarî mallar n zekât n n hicrî-kamerî 
seneye ya da emsî-milâdî seneye göre hesap edilebilece ini 
söylemekle beraber hicrî-kamerî seneye göre hesap etmenin 
fakirin lehine oldu unu ifade etmi lerdir. Ancak bugün ticaret 
dünyas nda bütün hesaplar, milâdî senenin y lba na göre 
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yap lmaktad r. Konuya kolayl k aç s ndan bak l rsa, zekât 
hesab n n milâdî senenin y lba nda yap lmas do ald r. steyen 
hicrî-kamerî seneye, isteyen de emsî-milâdî seneye göre yapar. 
Bunda dinen bir mahzur yoktur. Çünkü, zekât konusunda 
önemli olan, zekât verilecek servetin senede bir defa 
hesaplanmas , gerekli zekât miktar n n tayin ve tesbit 
edilmesidir. Zekât olarak verilecek miktar ortaya ç k nca, onu 
senenin herhangi bir ay nda, hatta önce veya sonra vermek 
caizdir.  

Tahviller için zekât vermek gerekir mi? 
Tahvil para demektir. Çünkü onun bedeli para olarak 

ödenmi tir. Tahvil sahibi olan ki i her sene verece i zekât 
hesap ederken tahvillere yat rd miktar da zekât verilecek 
mala ekleyecektir. Böylece tahvillerin de zekât verilmi olur.   

Dövizi bulunan kimse zekât n nas l verecek? 
Dövizi bulunan kimse zekât n , elindeki dövizin y l 

ba ndaki de eri üzerinden verir. Aradaki art , gelecek sene y l 
ba nda hesaba kat lacakt r. Di er ticarî faaliyetlerde oldu u 
gibi, döviz bürosu i leten mükellef de senede bir defa olmak 
üzere meselâ y l ba nda

 

bütün elindeki paralar ve di er 
zekâta tabi servetlerini hesaplar ve ona göre zekât verir. Sene 
içindeki kur dalgalanmalar hesaba kat lmaz.   

Alacaklar n zekât nas l verilir? 
Alacaklar zekâta tabi olmas bak m nda iki k s md r: 
a. Deyn-i kavi yani sa lam alacaklar. 
b. Deyn-i zaif yani zay f alacaklar.  
Sa lam alacaklar, kasadaki para ve dükkandaki mallar gibi 

zekâta tabidir.  
Zay f alacaklara gelince, tahsil edilinceye kadar onlardan 

zekât vermek gerekmez. Sadece al nd zaman verilir. Bu 
itibarla alacaklar m z en geç bir sene zarf nda ödeniyorsa zekât 
verilir.     
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Vâdesi Uzun Borçlar ve Alacaklar 
Meselâ: Be seneye bölünmü alaca olan kimse, her sene 

ald miktar n zekât n verir. Zira zekât, senelik bir vergidir. 
Mükellef, sadece bir sene içinde elde etti i servetin zekât n 
verir. Ki inin serveti sene içinde azal r veya ço al r. Zekât da bu 
azalma ve ço almaya göre verilir.  

Borcu senelere yay lm kimse de ancak bir senelik 
borcunu, o senenin zekâta tâbi servetinden dü er. Fiilen veya 
hükmen nâmî olmayan mallara zekât gerekmez. Fiilen nâmî 
mallar, ticaret e yas ve hayvanlard r. Hükmen nâmî olan da 
alt nd r. Alt n gelir getirmese de 90 gram n alt na dü ünceye 
kadar zekât verilmeye devam edilir.   

Madenlerin Zekât

 

Madenlerin zekât , ç kar ld anda ve % 20 olarak verilir. 
Madenler, milletin ortak de erleri oldu undan zekât pay 
yüksektir. Ancak bugün bu miktar % 10 olarak dü ünülebilir.  

Zekât hangi ayda verilmelidir? 
Zekât, senenin her ay nda verilebilir. Ramazan ay nda 

verilmesi faziletlidir. Zekât, di er aylarda da verilebilir.   

Zekât verecek kimse mal n n zekât n nas l hesaplar?  
Bir Müslüman sahip oldu u servetini önce paraya döker. 

Yani, maliyetleri esas alarak elinde bulunan zekâta tabi her türlü 
servetini hesaplar. Ortaya ç kacak miktardan, varsa borcunu 
dü er, kalandan % 2,5 hesab yla zekât verir.   

Aslî htiyaçlar Nelerdir? 
Bir insan n oturdu u evi, evde kulland alt n veya gümü 

olmayan her çe it e yas , okumak için ald  kitaplar , yatak 
odas nda, banyo ve mutfakta kulland her çe it e yas , bir 
senelik yeme-içme, giyme ihtiyaçlar , binek arabas , sa l k 
masraflar gibi harcamalar aslî ihtiyaca girer ve bunlar zekâta 
tabi de ildir. Ki inin yazl k evi de zekâta tabi de ildir. Ayr ca, 
çal an kimselerin i lerinde kulland klar her türlü alet-edevat, 
araç-gereç, makine vs. zekâta tabi de ildir.  
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Bu say lanlar d nda, gelir getiren menkul servetler, kira 

getiren gayr-i menkul bütün servetler zekâta tabidir. Gayr-i 
menkullerde kira getirenlerin senelik gelirleri hesap edilir, 
masraflar dü ülür ve kalandan zekât verilir. 

leride satmak gayesiyle al nm arsalar, ilk al fiyatlar 
üzerinden, sat lmak için yap lm daireler maliyetleri üzerinden 
zekâta tabidir.   

Bir Senelik htiyaç Nas l Hesaplan r? 
Y l ba nda hesap yap l rken iki ey çok mühimdir: 
1. Hesab yap lan servetin üzerinden bir sene geçmi 

olmas , 
2. Servet sahibinin sene boyunca ihtiyaç duydu u miktar 

herhangi bir k s tlama olmadan harcam olmas .  Bu itibarla 
sene sonunda yap lan hesaptan ayr ca bir de senelik aslî ihtiyaç 
miktar dü ülmez.   

Dükkan veya market i leten kimse nas l zekât verecek? 
Senenin belli bir ay nda veya y l ba nda dükkandaki bütün 

mal n al fiyat ndan tutar n tesbit eder, buna varsa alacaklar n , 
evde ve bankalarda mevcut para ve dövizini, aslî ihtiyac 
olmad halde evde tuttu u alt n, mücevherat, hal gibi k ymetli 
mallar n para olarak tutar n ekler, elde etti i miktardan varsa 
borçlar n dü er, kalandan % 2,5 hesab yla zekât verir. Meselâ:  

Al

 

fiyat na göre dükkandaki mallar          10.000.000.000.- 
Bankada            3.000.000.000.- 
Alt n ve di er k ymetler          4.000.000.000.- 
Alacaklar                   +    5.000.000.000.-

     

Toplam       22.000.000.000.- 
Her çe it borçlar                     -  7.000.000.000.-

     

            15.000.000.000.- 
15.000.000.000.- X % 2,5 = 37.500.000.- lira zekât verilecektir.  

Serbest meslek erbab nas l zekât verecek? 
Avukat, doktor, mühendis, muhasebeci gibi serbest 

çal anlar, senede bir defa hesap yaparlar, borçlar n dü erler ve 
kalan miktardan zekât verirler. Serbest çal an bir doktor, y l  
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sonunda senelik kazanc n hesap eder. Buna, mülkünde bulunan 
ta n r servetlerin al bedellerini, varsa arsa ve sat l k 
dairelerinin maliyet bedellerini ekler. Elde edilecek rakamdan 
borçlar n dü er. Kalandan zekât verir. Meselâ:  

Senelik gelirler                                     30.000.000. 000.- 
Di er servetler                                    +  8.000. 000.000.- 
Toplam                                                  38.000.000.000.- 
Borçlar                                                  - 5.000.000. 000.-        
                                                               33.000.000. 000.-      
33.000.000.000 x % 2,5 = 825.000.000  lira zekât verir. 

Di er serbest meslek erbab da ayn ekilde hesap yapar. 
Meselâ: Nakliyecilik yapanlar, i letme esas na göre hesap 
yaparak kazançlar ndan zekât verirler. Nakil vas talar demirba 
oldu undan, onlardan zekât gerekmez. Sadece elde edilen 
kazançlar ndan zekât verirler.  

E er bir kimse nakil vas talar n n ticaretini yap yorsa yani 
nakil vas talar al p sat yorsa, o kimsenin elindeki tüm nakil 
vas talar t pk dükkandaki mal gibi zekâta tabidir. Fabrikatör ise 
sadece imal etti i maldan zekât verir.   

Devlet memuru veya i çi nas l zekât verir?  
Zekât, aslî ihtiyaçlardan fazla olarak nisap miktar maldan 

verilir. Ayr ca, mal n üzerinden bir sene geçmi olmas gerekir. 
E er, memurun maa

 

veya i çinin ücreti, aslî ihtiyaçlardan 
fazla ise yani bir sene içinde bütün ihtiyaçlar n gördükten sonra 
art rd para, 90 gram alt n n tutar ndan fazla ise % 2,5 
hesab yla zekât verir. Meselâ:  

Ayl k maa -ücret             1.500.000.000.- 
Ücret d ayl k gelirler                                  + 600.000.000.-

   

Ayl k toplam gelir:                      2.100.000.000.- 
Senelik toplam gelir:(2.100.000.000 x 12=)25.200.000.000.- 
Senelik giderler                       - 15.200.000.000.-

      

         10.000.000.000.- 
10.000.000.000 x % 2,5 = 250.000.000.- lira zekât verilecektir. 

Bu konuda baz âlimler öyle demi lerdir: Ayl k veya 
haftal k alan kimse paray ald anda % 2,5 hesab yla hemen 
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zekât n vermesi gerekir. Zira, ücretle maa , t pk topraktan elde 
edilen mahsul gibidir. Mahsullerin zekât hasat gününde 
hakk n verin (En am, 41) âyeti gere ince nisap ve sene geçme 
artlar aranmaks z n hemen verilir. Bu içtihat, her ne kadar yeni 

ise de makuldür, yani hem kolay hem faydal d r.   

RKETLER N ZEKÂTI 

irketler zekâtlar n nas l verecekler? 
Her çe it irket, y l ba nda veya sonunda gelir-gider 

hesaplar n yapar, elde etti i miktara alacaklar n da ekler, bu 
yekünden demirba lar ve varsa borçlar n dü er, geri kalan 
miktardan % 2,5 hesab yla zekât verir. Do ru olan, irketlerde 
zekât n, ortaklar yerine bizzat irket taraf ndan ödenmesidir. 

Dikkat! Zekât, kazançtan de il, öz sermayeden ve 
demirba olmayan servetten verilir. Bu itibarla zekât n devlete 
verilen gelir vergisiyle kesinlikle alakas yoktur. Zira, konular 
tamamen ayr d r. Yani vergiler gelirden, zekât ise servetten 
al n r. 

Sene sonunda yap lan kâr-zarar hesab na göre kâr eden bir 
irket, e er elde etti i kâr ortaklar na da t rsa, bunun 

zekât ndan orta n kendisi sorumludur. irket, daima elindeki 
nâmî servetten zekât verecektir. Onun için irketlerde zekât 
hesab n n en kolay ekli, a a da tavsiye edilen tarzd r: Meselâ: 

100.000.000.000.- lira sermayesi olan bir irket, bir sene 
içinde hiç para kazanmazsa, zarar gösterir ve vergi vermez. 
Halbuki ayn irket, elinde kalan sermayeden zekât vermek 
zorundad r. Çünkü, bir çok kimseler bu sene zarar ettim, kâr 
etmedim diye zekât vermemektedirler ve yanl l k da buradad r.  

100.000.000.000.- lira sermayeli bir irket bir sene çal t , 
borçlar n dü tü, hiç kâr etmedi i gibi 10.000.000.000.- lira da 
zarar etti, 10.000.000.000.- lira da demirba lara ba lad ve 
elinde 80.000.000.000.- lira sermaye kald , i te bunun zekât n 
verecektir. Yani, borcu varsa dü tükten sonra 80.000.000.000.- 
X % 2,5= 2.000.000.000.- lira zekât vermesi gerekir. Tekrar 
ifade edelim ki, zekât elde mevcut servetten verilir.   
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100.000.000.000.- lira sermayesi olan bir irket, ayet 

zarar eder de elinde 30.000.000.000.- lira  kal r sa, bu müessese, 
kalan 30.000.000.000.- liran n zekât n vermekle mükelleftir. 
Elde nisap miktar servet bulundu u müddetçe ondan zekât 
vermek gerekir.   

irketlerden al nan hisse senetlerinin zekât nas l verilir? 
irketlerden al nan hisse senedi ve tahvillerin zekât , her 

sene % 2,5 hesab yla verilir. Baz irketler zekât irket olarak 
da verebilir. Esasen do ru olan da budur.   

irketler ve hisse senetlerinin zekât nas l verilir? 
Elinde hisse senedi bulunan bir ortak, irketin zekât 

vermedi ini ö renirse, irketin i letme sermayesinden kendi 
pay na dü eni sorar. Bu miktar ile senelik olarak ald temettu 
yani kâr birle tirilir ondan zekât verilir.  

Zekât, kâr ya da kazançtan de il, üzerinden bir y l geçen 
servetten verilir. Dolay s yla finans kurumlar ndan ald n z kâr 
pay ile  finans kurumunda bulunan ana paran z sizin servetinize 
dahildir. E er kurum sizin yat rd n z ana paran n zekât n 
vermiyorsa ki bu hususu finans kurumundan sorarak 
ö renebilirsiniz.- ald n z kâr pay ve hesab n zda bulunan ana 
para birlikte zekâta tabidir. Meselâ: 

Bir irkette 8.000.000.000 hisse senediniz var. Bunun 
4.000.000.000 r demirba larda, 4.000.000.000 r

 

da i letmede. 
Senelik temettu da 3000.000.000. Buna göre senelik zekât 
hesab n

 

yaparken 7.000.000.000 n zekât verilmesi gereken 
servetinize ekleyeceksiniz.   

SANAY KURULU LARI 

Fabrikalar ve imalathaneler zekât hesab n öyle yapar: 
1) Demirba olarak kullan lan her çe it makine, alet ve 

edevat için zekât gerekmez(Zekât, daima sene sonunda elinizde 
kalan, hükmen nâmî (gelir getiren) servetten verilir. Demirba lar, 
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hükmen nâmî de ildir. Yani, ilave harcama ve emek olmaks z n 
çal maz, gelir getirmez).  

Fabrika binas ve demirba lar zekâta tabi de ildir. Elde 
etti i senelik kazanc hemen yat r m na yönelten kimse, senelik 
gelir gider hareketlerine göre davran r ve bir miktar zekât 
vermesi gerekir.  

Demirba

 
aletler alt n veya gümü ten ise onlar n tutar 

hesaplan r ve ona göre zekât verilir.  
2) letme sermayesi zekâta tabidir. Bu sermayeden her 

türlü masraf, i çi ücretleri ve borçlar dü üldükten sonra kalan 
miktardan zekât verilir.  

3) Sanayi kurulu lar nda ücretler ayl k olarak ödeniyorsa, 
12 ayl k süre içinde ortaya ç kan dalgalanmalar dikkate al nmaz, 
sadece y l sonunda yap lan hesaba bak l r. Meselâ: Yüz milyar 
sermayeli bir fabrika var. Bin i çi çal t r yor. Bu sermayenin 
500 milyar

 

demirba larda ba l , 500 milyar

 

ise i letmede. Bir 
sene çal t , ham madde ald , i çiye ücret ödedi, devlete vergi 
verdi ve kendisi harcad . Bu durumda y ll k cirosu ne olursa 
olsun, sene sonunda ham madde, yar mamul, mamul mal ve 
para olarak  elinde ne kadar servet varsa, sadece ondan zekât 
verir.   

GAYR- MENKULLER 

Bilumum kiral k evler, hanlar, dükkanlar, sat lmak için 
yap lm bekleyen binalar, daireler, ticari maksatla al nm 
arsalar zekâta tabidir. Bunlardan kiraya verilmi olanlar n kira 
gelirlerinden zekât verilir. Sat lmak maksad yla yap lan binalar 
ve dairelerin, maliyetleri esas al narak zekâtlar verilir. Arsalar 
da maliyetlerine göre zekâta tabidir. Meselâ: 

Kirada bir çok gayr-i menkulü olan bir Müslüman, bir sene 
içinde ald kiralar toplar. E er, ba ka gelirleri de varsa onlarla 
birle tirir. Borçlar n dü tükten sonra kalandan zekât verir. E er, 
ba ka geliri yok ise geçimini sadece bu kiralarla temin ediyorsa 
asli ihtiyaçlar ndan arta kalan miktardan varsa

 

zekât öder. 
Meselâ: Bir kimsenin vaktiyle 5.000.000 liraya ald bir arsas  
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var. u anda 5.000.000.000. Bu zat bu arsay sat ncaya kadar 
5.000.000 üzerinden zekât öder. Di er ta nmazlar ve dayan kl 
tüketim mallar nda da durum ayn d r.  

Evi olmayan bir ahs n ev almak için biriktirdi i para, ev 
için ba lant kuruncaya kadar zekâta tabidir.   

Dört evim(dairem)i Kur ân Kursu olarak tahsis ettim. 
Bunlar n rayice göre 1.000.000.000 lira k ra geliri var.  Bu 
kira bedellerini zekâta sayabilir miyim?  

Bir kimse fakirlerin bar nmas için evini tahsis etmi ise bu 
evin kira bedeli zekâta say lmaz. Ancak fakirle kira sözle mesi 
yaparsa sözle mede belirtilen kira miktar n kirac dan almaz ve 
onu zekât na sayabilir.  

Tart mal lmî  Toplant lar 
Serisinden Yay nlanan Eserlerimiz: 

slam Hukukuna Göre Al -Veri te Vade Fark ve Kâr Haddi 

slam da K l k-K yafet ve Örtünme 

ktisadî Kalk nma ve slâm 

Para, Faiz ve slâm 

Bilgi, Bilim ve slâm-I 

Bilgi, Bilim ve slâm-II 

Faizsiz Yeni Bir Banka Modeli 

Gençli in Ruhî ve Manevî  Problemleri 

Türkiye de Zekât Potansiyeli 

Hz. Peygamber ve Aile Hayat

 

Mukayeseli Hukuk ve Uygulama Aç s ndan çi- veren Münasebetleri 

Sosyal De i me ve Dinî Hayat 

Görsel Sanatlar ve slâm 

Sigara ve nsan Sa l

 

Risk Sermayesi, Özel Finans Kurumlar  ve Para Vak flar

 

Asr m zda H ristiyan-Müslüman Münasebetleri 

Tarihte ve Günümüzde iîlik 

slâm da Aile ve Çocuk Terbiyesi-I 

Tarihte ve Günümüzde iîlik (Özet) 

Mesken ve Mesken Mimarimiz 

Sosyal Hayatta Kad n 

slâm da Aile ve Çocuk Terbiyesi-II 

Para Vak flar (Nazariyat ve Tatbikat) 
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