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Özet 

M.S. 125 yıllarında yazılmaya başlandığı tahmin edilen İncil, günümüz Mısır civarında ilk defa 

bulunmuştur. İncil’in içerisinde birçok hüküm bulunmasına rağmen, çalışmanın konusu muhasebe 

olduğu için sadece İncil’deki mali olaylar analiz edilmiştir. Bu mali olayların anlatımında, 

İncil’deki ticaret ve alışverişe atıf yapan ya da birebir alım-satımın geçtiği kısımlar vurgulanmıştır. 

Faiz konusu İncil’de ortaçağa kadar farklı sonrasında ise farklı algılara neden olmuştur. İnanışa 

göre borç verme ve paranın dolaşımı üzerinde etkili olmaya başlayan faizsiz işlemler İncil’e göre 

ele alınan başka bir konu olarak çalışmada yer almaktadır. Bunun yanında vergi konusu İncil’de 

üzerinde çok fazla durulan konular arasındadır. Bu yüzden çalışmada vergi konusu muhasebeyi 

doğuran olaylardan biri olarak değerlendirilmiş ve elde edilen bulgular ortaya konmuştur. 

Muhasebenin esas unsurlarından olan saymak, tartmak ve kaydetmek İncil’in bazı kısımlarında 

tespit edilerek sadece bulgu olarak ortaya konmuştur. Bu yönü ile çalışmada sadece İncil’deki 

muhasebeyi hazırlayan ve muhasebenin doğmasına neden olan olaylar göz önünde 

bulundurulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Hristiyanlık, Faiz, Vergi, Ticaret, Muhasebe. 

JEL Sınıflandırması: M41, M49, Z12 

 

Invisıble Accountıng Panorama of Divine Religıons: Accounting Customs in 

Christıanity 

Abstract 

The bible, which is forecasted to be written in 125 B.C., has been found about Egypt for the first 

time. Although there are many decrees within the Bible, only the financial issues in the Bible were 

analyzed since the topic of this study is accounting. In this study, the parts in the Bible where trade 

and commerce are cited or most efficacious trade is mentioned have been emphasized in the 

expression of these financial events. 

The issue of “interest” has caused different perceptions before and after the Middle Age. Lending 

and interest-free activities, which began to be effective according to the Bible, are mentioned in 

this study too. For this reason, the tax issue has been assessed as one of the events, which cause 

accounting, and the findings have been revealed. Counting, measuring and registering, the core 

components of accounting, have been stated as the finding of this study by determining them within 

the Bible. In this study, the events that prepared and caused accounting have been taken into 

consideration. 

Key Words: Christianity, Accounting, Interest, Tax, Commerce 

JEL Classification: M41, M49, Z12 

 

                                                 
*
 Prof. Dr. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi. 

**
 Dr. Katip Çelebi Üniversitesi, Çelebi MYO Öğretim Görevlisi. 

***
 Doktora Öğrencisi, .Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE. 



89 

 

 

 Giriş 

Geçmişten günümüze gerek tek tanrılı (monoteist) gerekse de çok tanrılı (politeist) 

inanışlar toplumun yaşam tarzını şekillendirirken bunun en büyük etkisi de ekonomik faaliyetler 

üzerinde olmuştur. Tarih boyunca var olan ekonomik faaliyetler inanışlar kadar, inanışlar da 

ekonomik faaliyetler kadar insanların hayatlarında etkili olmuştur. Bu yüzden ekonomik faaliyet ve 

dinler arasındaki ilişki bu çalışmanın ilgi alanı olmuştur. Ancak, dinlerin sınırları böyle bir 

çalışmanın sınırlarını aşacağı için konu sadece semavi dinlerden Hristiyanlık ile sınırlandırılmıştır.  

Tek Tanrılı toplumların hepsinde de davranış kalıpları, Tanrı ve insanlık durumu ve 

koşulları arasındaki farkın derinden algılanması temeline dayanmaktadır. (Peters, çev.: Üstüntaş, 

2010; 177). Hıristiyanlığın nesilden nesile aktarılması her ne kadar Hz. İsa ile başlamışsa da onun 

tanıkları ve aktarıcıları Havarileri idi. Erken dönemdeki inanç kuralları, Havarilerden devralınmış 

ve bu kurallar kilise tarafından korunmuştur. Önceden belirlenmiş bazı davranış kalıpları ve İncilin 

doğru yorumunu içeren Havari gelenekleri, yüzyıllar boyunca doğru ve değişmez bir biçimde 

algılanarak sorgulanmadan kabul edilmiştir. Ancak zaman içerisinde Hz. İsa’nın sözleri ile 

Hıristiyan geleneği arasında bir ayrım yapılması gerektiği ve bunun da kutsal kitaptan çıkarılması 

görüşü benimsenerek farklılaşma yoluna gidilmiştir. 

Rönesans ve özellikle reform hareketleri ile Avrupa’da köklü değişim ve dönüşüm 

başlamış, bu durum doğal olarak din ve ekonomiyi de etkilemiştir. Aydınlanma dönemi ile birlikte 

insanların düşünce dünyası zamanla farklılaşmış, kültürlerin ve dinin evrimci bakış açısının da 

etkisiyle farklı şekillerde yorumlanmıştır (Bianchi, çev.: Ünal, 1999; 93). Bu dönemle birlikte dinin 

etkisinin azaldığını söylemek mümkündür. 

Sombart, ekonominin önemi ve ekonomik değerlere ilişkin üç farklı temel yaklaşım 

benimsemiş ve onlardan birini de “ekonomik çağ” olarak isimlendirmiştir  (Sombart, Dünya., Çev.: 

Akgemci, 2004; 6-7). O’na göre, modern mutlak devletlerin var olduğu bu dönemde ekonomi, 

devletlerin bir organı konumundadır ve dünyevi bir görünüm arz eden devlet çıkarlarına hizmet 

etmektedir. Yani ekonomi üzerindeki dinsel etkiler bu yeni dönemde önemini yitirmiştir. Ekonomi 

egemen konumdan çıkarılıp, yeniden hizmet edici bir konuma sürüklenmiş, hâkim din olan 

Hıristiyanlığın ekonomi ile ilişkisi giderek zayıflamıştır. 

1. Hristiyanlığın Muhasebedeki Görünmeyen Panoraması 

Muhasebe en geniş manasıyla, işletme ile alakadar ve muntazam surette tutulan her nevi 

kayıtlar demektir (Isaac, 1941; 1). Alfred Isaac’ın tanımından anlaşılacağı üzere “işletme ile 

alakadar” sözü aslında muhasebenin geniş faaliyet alanını ortaya koymaktadır. Tanımın ikinci 

kısmında bahsedilen “muntazam surette tutulan her nevi kayıt”ın oluşabilmesi için öncelikle ticaret, 

faiz veya vergi olayı gibi işlemlerin ortaya çıkması gerekmektedir.  

İktisat tarihi ile muhasebe tarihi arasında bir uyum vardır. Bu uyum, iktisadi yaşamın ve 

ticari gelişmelerin sağlam bir kayıt düzeni olmadan var olamayacağı gerçeğinden 

kaynaklanmaktadır. İktisadi yaşamın düzeyi yükseldikçe, ticari gelişmeler arttıkça, muhasebe de 

gelişme göstermiş, kar-zarar kavramı, hesapların doğuşu, envanter çalışmaları yapılmaya 

başlanmıştır (Güvemli, 1995; 103). 

1.1. Muhasebede Ticaretin Anlamı 

Ticaret kelimesi en basit anlamıyla menfaat değişimi demektir. Yeryüzüne geldiği günden 

beri insanlık camiasında yaşayan her fert sosyal hayatın bir gereği olarak diğer insanların ürettiği 

mal ve hizmete mutlaka muhtaçtır. Onun ihtiyaçlarını kendi kendine karşılaması hiçbir zaman ve 

hiçbir yerde mümkün olmamıştır. Bu durumda ticaret tarihinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu 

söylersek hata etmiş olmayız (El-Mısri çev.: Şimşek, 1982; 477).  

Ticaretin en temel unsurlarından bir tanesi iki tarafın birbirine farklı malları vermesidir. Bu 

bazen mal-mal olabileceği gibi daha çok para (sikke, değerli maden vs) ve mal arasında 

gerçekleşmesidir. İncil’de de daha çok para-mal ilişkisine dayalı ticaret baskınlık göstermiştir “İki 

serçe kuşu bir paraya satılmaz mı? Ve Babanızın izni olmadıkça onlardan hiçbiri yere düşmez 

(Matta, 10; 29) hükmü Luka’da “Beş serçe kuşu iki paraya satılmaz mı? Ve Allah’ın gözünde 
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onlardan hiç biri unutulmuş değildir (Luka, 12; 6) olarak açıklanmıştır. Burada her ne kadar 

birbirinin yerine kullanılmış gibi görünse de asıl dikkat edilmesi gereken unsur “para” ifadesinin 

her iki ifadede de bulunmasıdır. Muhasebe için vazgeçilmez bir ilke olan para ile ifade edilebilme, 

en fazla ticari işlemlerde değişim unsuru olarak kullanılmaktadır. Her ne kadar geçmişte muhasebe 

işlemlerin miktarsal ve ölçüsel olarak kayıtlanmasına çalışılmışsa da bu yöntem başarılı 

olamamıştır. Bu yönüyle ticari işlemler muhasebenin vazgeçilmez olaylarından bir tanesidir. 

1.2. Hristiyanlıkta Ticaret 

Weber ünlü  “Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu” adlı eserinde, din faktörünü bir 

“değişken” olarak ele almakta ve onun ekonomik olaylar ve öteki sosyal ve kültürel hadiseler 

üzerindeki tesirlerini göstermektedir (Günay, 1998; 150). Onun tespitlerine göre, sermaye sahipleri 

ve işverenler, hatta işçi sınıfının eğitim görmüş yüksek tabakası, özellikle çağdaş iş kollarında 

yüksek düzeyde teknik ya da ticari eğitim görmüş personel, Protestan özelliği taşımaktadır (Weber, 

çev.: Solmaz, 2009; 21). 16. yüzyılda Protestanlığı kabul etmiş şehirlerin hepsi zengin şehirler 

olarak karşımıza çıkmakla beraber bugün Protestanların ekonomik kavgada yer almalarını 

sağlamıştır. 

Kazanma güdüsü tüm insanlarda, hemen her çağda ve toplumda mevcut olmasına karşın, 

Weber’e göre kapitalizmin belirli bir ekonomik rasyonalite temelinde Batı’da ortaya çıkışının 

koşulları, asketik Protestanlığın ussal ahlakı ile sıkı sıkıya irtibatlıdır (Özkiraz, 2000; 87). Ona göre 

din ve ekonomi birbirinden iki ayrı olgu olarak ele alınmamalıdır. Çünkü din ve düşünceler ile 

toplumsal yaşam arasındaki ilişki, iktisadi yaşamın şekillenmesinde önemli bir paya sahiptir. 

Ampirik çalışmalar Katoliklerin iktisadi hayata Protestanlardan çok daha az katıldıklarını 

göstermektedir (Ülgener, 2006; 13). Bu bağlamda, günümüzde az gelişmiş ülkelerin hiçbirinin 

Protestan olmadığı söylenebilir. Dinlerin ticaret üzerinde birçok etkisi bulunmaktadır. Bu durum, 

Hristiyanlığın kutsal kitabı olan İncil’de de yerini almıştır. 

Diğer yandan Yeni Ahit’te (İncil) buna benzer satın alma hükümlerine rastlamak 

mümkündür. “…Ve akşam olunca, şakirtler
1
 ona gelerek dediler: Yer ıssızdır, zaten vakit geçti; 

halkı salıver ki, köylere gitsinler de kendilerine yiyecek satın alsınlar” (Matta, 14; 15). Onları 

salıver de, çevrede olan çiftliklere ve köylere gidip kendilerine yiyecek satın alsınlar (Markos, 6; 

36). Fakat İsa kendilerine dedi: Siz onlara yiyecek verin. Onlar da dediler: Beş ekmek ile iki 

balıktan başka hiçbir şeyimiz yok, meğerki bütün bu halk için gidip yiyecek satın alalım” (Luka, 9; 

13). İsa’nın yaşamını anlatan havarilerinden olan ve anlatımları açısından birbirine oldukça 

benzeyen ilk üç kitap Matta, Markos ve Luka’da satın almadan bahsedilmiştir. Bilindiği üzere 

ticaretin bir tarafı satın almayı diğer tarafı da satmayı ifade etmektedir; “…İsa ona dedi: Eğer kâmil 

olmak istersen nen varsa sat ve fakirlere ver, göklerde hazinen olacaktır ve gel benim ardımca yürü. 

Fakat genç adam bu sözü işitince kederli gitti; çünkü çok malı vardı” (Matta, 19; 21-22). “…İsa 

ona baktı ve onu sevdi ve kendisine dedi: Bir şeyin eksik; git, nen varsa satıp fakirlere ver, gökte 

hazinen olacaktır ve gel, benim ardımca yürü. Fakat bu söz üzerine adamın yüzü bozuldu ve kederli 

gitti; çünkü çok malı vardı” (Markos, 10; 21). “…Neniz varsa satın ve sadaka verin; kendinize 

eskimeyen keseler, göklerde eksilmeyen hazine yapın; orada hırsız yaklaşmaz ve güve de bozmaz” 

(Luka, 12; 33). “…Ve İsa bunu işitince, ona dedi: Daha bir eksiğin var, nen varsa sat, fakirlere 

dağıt, göklerde hazinen olacaktır ve gel benim ardımca yürü” (Luka, 18; 22). Görüleceği üzere yine 

ilk üç bölümde “satma” işleminden bahsedilmekte ve durumun karşılıklı olarak yapılmasının 

tanımlandığı alışveriş ifadesi de İncil’de yerini almıştır: 

“…Ve İsa Allah’ın mabedine girdi, bütün mabette alışveriş edenleri dışarı attı; sarrafların 

masalarını ve güvercin satanların iskemlelerini devirdi (Matta, 21; 12). Yeruşalim’e geldiler; İsa 

mabede girip mabette olan satıcıları ve alıcıları dışarı atmağa başladı ve sarrafların masalarını ve 

güvercin satanların iskemlelerini devirdi ve bırakmıyordu ki, kimse mabedin içinden bir kap 

geçirsin (Markos, 11; 15-16). İsa mabede girip satıcıları dışarı atmağa başladı (Luka, 19; 45). 

Mabette sığır, koyun ve güvercin satanlar ile sarrafları oturmakta buldu. İplerden bir kamçı yapıp 

hepsini koyunları da, mabetten kovdu, sarrafların paralarını döktü ve masalarını devirdi ve güvercin 

                                                 
1
 Şakirt: Öğrenci. 
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satanlara dedi: bunları buradan kaldırın; babamın evini bir ticaret evi yapmayın” (Yuhanna, 2; 14-

16). Markos, Luka ve Yuhanna’da benzer şekilde bahsedilen olay, aslında tam bir rekabetin 

gerçekleşmesinin önünün açıldığı Pazar yeri örneğine benzemektedir. Bu tür pazarların önemi, tam 

rekabet ortamında serbest piyasa koşullarının gerçekleşmiş olmasıdır. Yani yüz yüze alıcı ve 

satıcılar, şeffaf fiyatlarla veya alıcı ve satıcıların pazara girmekte ve çıkmakta serbest olmalarıdır. 

Diğer yandan hükümlerde, İsa’nın Pazar yerini dağıtmak için güç kullandığından bahsedilerek bu 

ekonomik ortamın bozulması da dini alanların bu tür işlerden arındırılmak istendiğinin 

göstergesidir. 

“…Akıllılar cevap verip dediler: Belki bize ve size yetişmez; daha iyisi, satıcılara gidin, 

kendiniz satın alın. Ve onlar satın almağa gittikleri zaman, güvey geldi; hazırlıklı kızlar onunla 

birlikte düğüne girdiler ve kapı kapandı” (Matta, 25; 9-10). 

“…Çünkü o, başka bir memlekete giderken hizmetçilerini çağırıp mallarını onlara teslim 

eden bir adam gibidir. Birine beş, birine iki birine de bir talant
2
 olarak, kabiliyetine göre her birine 

ayrı ayrı verdi ve yola çıktı. Beş talant alan hemen gidip onlarla ticaret etti, beş talant daha kazandı. 

İkiyi alan da böylece iki talant daha kazandı. Biri alan ise gidip toprağı kazdı, efendisinin parasını 

sakladı. Ve uzun bir zaman sonra, bu hizmetçilerin efendisi geldi ve onlarla hesap gördü. Beş talant 

alan gelip beş talant daha getirerek dedi: Efendi, bana beş talant verdin; işte, ben beş talant daha 

kazandım. Efendisi ona dedi: Aferin, iyi ve sadık hizmetçi; sen az şeyde sadık oldun, seni çok 

şeyler üzerine koyacağım; efendinin şenliğine gir. İki talant alan da gelip dedi: Efendi, bana iki 

talant verdin; işte, ben iki talant daha kazandım. Efendisi ona dedi: Aferin, iyi ve sadık hizmetçi; 

sen az şeyde sadık oldun, seni çok şeyler üzerine koyacağım; efendinin şenliğine gir. Ve bir talant 

almış olan da gelip dedi: Efendi, ben senin ekmediğin yerden biçer ve saçmadığın yerden devşirir, 

sert bir adam olduğunu bilirdim. Ve korktum, gidip toprakta senin talantını sakladım; işte, malın 

sende! (Matta, 25; 14-25). Hizmetçilerinden on kişi çağırdı ve onlara on mina
3
 verip dedi: Ben 

gelinceye kadar bununla ticaret edin. Fakat onun hemşerileri kendisinden nefret ederlerdi: bu 

adamın ülkemize kral olmasını istemeyiz diye arkasından elçiler gönderdiler. Ve vaki oldu ki, 

krallığı alıp geri gelince, kendilerine para vermiş olduğu hizmetçilerinin ne kazanç yaptıklarını 

anlasın diye onların kendi yanına çağrılmasını emretti. Birincisi: Efendi, senin on minan on mina 

daha kazandı, diyerek onun karşısına geldi. Ve hizmetçiye dedi: Aferin, iyi hizmetçi! En azda sadık 

olduğun için, on şehir üzerine hâkim ol. Ve ikincisi: Efendi senin minan beş mina kazandı, diyerek 

geldi. Ve buna da sen de beş şehir üzerine ol, dedi. Bir başkası: Efendi, işte senin minan, onu bir 

çevreye sarıp sakladım, diyerek geldi. Zira senden korktum, çünkü sen sert adamsın; komadığını 

alır, ekmediğini biçersin” (Luka, 19;13-21). 

“…Zira bu çok pahalı satılıp fakirlere verilebilirdi (Matta, 26; 9). Çünkü bu yağ üç yüz 

dinardan fazlaya satılıp fakirlere verilebilirdi (Markos, 14; 5). Ama öğrencilerinden biri, İsa’ya 

sonradan ihanet eden Yahuda İskariot, “Bu yağ neden üç yüz dinara satılıp parası yoksullara 

verilmedi?” dedi (Yuhanna, 12; 4-5).  

“…Çünkü kese Yahuda’da olduğundan, bazıları sandılar ki, İsa ona: bayram için bize gerek 

olan şeyleri satın al yahut fakirlere bir şey ver, diyor” (Yuhanna, 13; 29). 

“…O zaman, onu ele veren Yahuda, mahkûm edildiğini görerek, nadim oldu, otuz gümüşü 

başkahinlere ve ihtiyarlara geri getirip: ben suçsuz kan ele vermekle günah işledim, dedi. Fakat 

onlar: bundan bize ne? Onu sen düşün, dediler. Ve Yahuda gümüşleri mabedin içine atıp gitti ve 

varıp kendini astı. Başkahinler gümüşleri alıp dediler: mademki kan parasıdır, onları mabedin 

hazinesine koymak caiz değildir. Ve öğütleşip yabancılara mezarlık olarak onlarla çömlekçinin 

tarlasını satın aldılar. Bunun için o tarlaya bu güne kadar, Kan Tarlası denildi. O vakit Yarenya 

peygamber vasıtası ile: “İsrail oğullarından bazısının biçtikleri paha ile pahası kesilmiş olanın 

değeri olarak onlar otuz gümüş aldılar ve Rabbin bana emreylediği gibi, çömlekçinin tarlası için 

verdiler” diye söylenen söz yerine geldi” (Matta, 27; 3-10). 

                                                 
2
 Bir talant yaklaşık 30 kilo. 

3
 Bir mina yaklaşık 570 gr. 
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“…O da keten bezi satın aldı, onu indirip keten bezine sardı ve kabrin kapısına bir taş 

yuvarlandı” (Markos, 15; 46). 

“…Sebt günü geçince Mecdelli Meryem, Yakub’un anası Meryem ve Salome gelip ona 

sürmek için baharlar satın aldılar” (Markos, 16; 1). 

“…Göklerin melekûtu tarlada saklı bir hazineye benzer. Onu bir adam bulup gizledi ve 

sevinçle gitti, bütün varını satıp o tarlayı satın aldı. Yine göklerin melekûtu güzel inciler arayan bir 

tacire benzer ve o değeri büyük bir inci bularak gitti, bütün varını satıp inciyi satın aldı” (Matta, 13; 

44-46). 

“…Onlar aldırış etmeyip biri kendi tarlasına, bir başkası da ticaretine gitti” (Matta, 22; 5).  

“…Hepsi birden özür dilemeğe başlayarak, birincisi ona dedi: Bir tarla satın aldım, çıkıp 

onu görmekliğim lazım; sana rica ederim beni mazur gör ve bir başkası dedi: Beş çift öküz satın 

aldım onları denemeğe gidiyorum; sana rica ederim, beni mazur gör” (Luka, 14; 18-19). 

“…Lüt’un günlerinde de böyle oldu; yerler, içerler, satın alırlar, satarlar, dikerler, bina 

ederlerdi” (Luka, 17; 28). 

“İsa da onlara dedi: Fakat şimdi, kesesi olan onu alsın ve torbası olan da alsın ve olmayan 

esvabını satsın ve kılıç satın alsın” (Luka, 22; 36). 

“..Çünkü şakirtleri yiyecek satın almak için şehre gitmişlerdi” (Yuhanna, 4; 8) 

“…Ve İsa gözlerini kaldırıp, yanına büyük bir kalabalık geldiğini görerek, Filipus’a dedi: 

Bunlar yesinler diye nereden ekmek satın alalım?” (Yuhanna, 6; 5). 

“…Mallarını mülklerini satıp onları hepsine herkesin ihtiyacına göre dağıtıyorlardı” 

(Resullerin İşleri, 2; 45).  

“…Çünkü aralarında yoksul kimse yoktu; zira tarlaları yahut evleri olanların hepsi satıp, 

satılmış olan şeylerin bedellerini getirerek resullerin ayakları önüne koyuyorlardı ve her birine 

ihtiyacına göre dağıtılıyordu. Resuller tarafından Barnabas (ki, tercüme olunursa, teselli oğlu 

demektir) lakabı ile anılan aslı Kıbrıslı Yusuf’un, Levi’li bir adamın, tarlası vardı ve onu sattı ve 

parayı getirip resullerin ayakları önüne koydu” (Resullerin İşleri, 4; 34-37). 

“…Fakat Hananya denilen adamın biri, karısı Safira ile bir mülk sattılar” (Resullerin İşleri, 

5; 1). 

“…Kaldığı halde sana kalmıyor muydu? Ve satıldıktan sonra, senin hükmünde değil 

miydi? Nasıl oldu da yüreğine bu şeyi koydun? İnsanlara değil, ancak Allah’a yalan söyledin” 

(Resullerin İşleri, 5; 4). 

“…Petrus ona cevap verdi: Tarlayı o kadara mı sattınız? Bana söyle. O da: Evet, o kadara, 

dedi” (Resullerin İşleri, 5; 8). 

“…Ve büyük atalar Yusuf’u kıskanarak Mısır’a sattılar ve Allah onunla idi” (Resullerin 

İşleri, 7; 9). 

“…Ve Yakub Mısır’a indi; kendisi ve atalarımız öldüler ve Şekem’e götürülüp İbrahim’in 

Şekem’de Hamor oğullarından gümüş pahası ile satın aldığı kabre konuldular” (Resullerin İşleri, 7; 

15-16). 

“…Tiyatira şehrinden erguvani satıcısı ve Allah’a tapan Lidya adı bir kadın bizi dinledi; 

Pavlus tarafından söylenenlere dikkat etmesi için Rab onun yüreğini açtı” (Resullerin İşleri, 16; 

14). 

“…Ve ağlayanlar ağlamıyor gibi ve sevinenler sevinmiyor gibi, satın alımların malı yok 

gibi ve dünyayı kullananlar ifratla kullanmıyor gibi olsunlar; çünkü bu dünyanın heyeti geçiyor” (I. 

Korintoslulara, 7; 30-31). 

“…Vicdan için hiçbir şey tahkik etmeyerek kasaplar çarşısında satılan her şeyi yiyin” (I. 

Korintoslulara, 10; 25). 
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“…Gelin şimdi: Bugün yahut yarın filan şehre gideceğiz ve orada bir yıl geçireceğiz ve alış 

veriş edeceğiz ve kazanacağız, diyenler; sizler ki yarın ne olacağını bilmezsiniz. Hayatınız nedir? 

Biraz vakit görünen ve ondan sonra görünmez olan bir buğusunuz” (Yakub, 4; 13-14). 

Yukarıda Hristiyanlığın kutsal kitabından alıntılanarak sıralanan hükümler de göstermiştir 

ki Hristiyanlık’ta ticaret, farklı konular üzerinde yükselmiştir. Bazen yağ, insan gibi varlıklarda 

ticaret ya da benzer anlamlarda alım-satım kelimeleri kullanılırken, bazen de tarla gibi 

taşınmazlarda alım-satımdan bahsedilmiştir. Aslında diğer kitaplarda olduğu gibi İncil’de geçen 

ticaret ve benzer kelimeler ilk anlamları ile değil bazen teşbih anlamında kullanılmıştır. Ancak bu 

durumda bile ticaret kelimelerinin kullanılması konunun önemi hakkında fikir vermektedir. 

1.3. Hristiyanlıkta Faiz 

Faiz, işletmeler için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kar, getiri, ürem, nema 

anlamına gelmektedir (TDK, 2005; 676). Hristiyanlıkta kilise M.S. 13. asrın ortalarına kadar faiz 

ve krediler aleyhinde tavır almıştır. Faizin mahkum edilmesi, başka bir deyişle “paranın para 

doğuramayacağı” prensibi Aristo’ya (384-322) kadar inmektedir (Döndüren, 1993; 381). 

Bilindiği üzere İncil’in 4 farklı nüshası vardır. Bunlarda bir tanesi olan Luka incilinde faiz 

alınması hususunda sadece karşılığını almaktan bahsedilmekte ve faiz konusunda şu hükme 

varılmaktadır; “…Eğer kendilerinden almayı ümid ettiğiniz kimselere ödünç verirseniz, ne 

mükâfatınız olur? Günahkârlar bile, günahkârlara karşılığını almak üzere ödünç verirler. Fakat 

düşmanlarınızı sevin, onlara iyilik edin ve hiç ümidsiz olmayarak ödünç verin; karşılığınız büyük 

olacaktır” (Luka, 6; 34-35). Ancak, Hristiyan toplumları ortaçağa geldiklerinde faizsizlik nedeniyle 

borç para vermeye sıcak bakmamışlar ve bu durumun ortadan kalkması gerektiği konusunda ilk 

girişimi de Calvin
4
 gerçekleştirmiştir. Calvin öğretisinin İngiltere’de işlerlik kazanması birçok 

tartışmayı beraberinde getirmiş hatta İngiltere’de faiz oranı da belirlenerek faiz meşru hale 

getirilmeye çalışılmıştır. 

Calvin, özellikle faizin günah olmadığını açıklayarak; o tarihe kadar borç verme işlemine 

konu olmadan yalnızca gelecek günler için tasarruf edilmiş yastık altı paraları, iktisadi faaliyetlere 

yöneltmiştir (Türkdoğan, 1981; 59). Kutsal kitapta buna uygun olan ifadeler şu şekildedir: 

“…Paramı bankacılara vermen gerekti; gelince malımı faizi ile geri alırdım” (Matta, 25; 27). 

“…Öyle ise, paramı niçin bankaya vermedin? Geldiğim zaman onu faiziyle isterdim” (Luka, 19; 

23). 

Thoman Lever, Vaazlar (1550) isimli kitabında bu konuyla ilgili şunları yazmıştır: 

Tefecilikle ilgili günümüzde neleri söyleyebiliriz ki, artık faiz meşru bir hale geldi, bir kimsenin 

tefecilik suçundan yargılanıp cezalandırılmasına son verildi. İhtiyacından dolayı borç alan bir 

kimse, faiziyle birlikte geri ödemeye zorunlu bırakıldı. Nerede kaldı, İsa’nın söylediği ‘geri almayı 

ümit etmeksizin borç veriniz’ sözü? Faizin meşruiyet kazanmasıyla Tanrı’nın emirleri bir kenara 

itilmiş oldu. Tanrı emirlerinin yerine getirilmeyişi, kişiyi, ya faiz almaktan vazgeçmesi ve Tanrı 

yoluna girmesi, ya da faiz alması ve isyankâr olması arasında bir seçim yapmaya zorlayacaktır. 

Geçmişin yasal hükmü ve cezalandırıcı takibi, artık sona ermiştir. (Cleary, 1914:116 aktaran 

Akalın, 2011; 5) 

Hristiyanlıkta kişisellikten formelliğe ve büyük ölçekli rasyonel kurumlara ve işletmelere 

geçiş; kurumsal işleyişte her düzeyde artan rasyonellik; bireysel kurtuluş dini olarak Hristiyanlığın 

reforme edilmiş hali anlamına gelen Protestan etikle bağlantılıdır. Aşırı bir üretkenliğe karşın 

kendini her tür tüketim etkinliğinden ve haz veren etkinlikten uzak tutma, zamanını kılı kırk yaran 

                                                 
4
 Fransa protestan hareketinin en önemli ilahiyatçı lideri olan Jean Calvin (1509-1564), reformistlerin diri diri 

yakıldığı bir ortamda, 1536 yılında Basel’de reform öğretilerini ayrıntısıyla incelediği  ‘Hristiyan Dininin 

Kurumlari’ ismindeki kitabını yayınladı. Reformistlerin iman yoluyla aklanma tarzını daha da geliştiren 

J.Calvin, aşa-i rabbani ayiniyle şarap ve ekmeğin İsa’nın bedeni ile kanına dönüşerek kurtuluşa 

eriştiremeyeceği düşüncesine taraftar olmuştur. Kilise ayinlerinde kullanılan şarap, ekmek, su, tuz vs. gibi 

maddeler aracılığıyla kurtuluşun sağlanamayacağı; kurtuluşun, maddesel ayinler yoluyla değil de, bireysel 

çaba ile Kutsal Kitapta bildirilen vahye sadık kalarak Tanrı iradesini hayatının her anında uygulayarak 

gerçekleşeceği düşüncesi kalvinizmin temeli haline gelmiştir. (Akalın, 2010; 4). 
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bir biçimde üretken etkinlikle geçirme bu Protestan insanın temel özellikleridir. Zira bu dünyada 

sağlanan maddi/dünyevi başarıların dini kurtuluşun anahtarını insana vereceğine inanılırdı. Dinsel 

alan ile toplumsal ve iktisadi alanların birbirinden tamamen bağımsız olduğu, ‘Sezar’ın hakkının 

Sezar’a, İsa’nın hakkının İsa’ya’ prensibinin geçerli olduğu Hristiyanlık dininin toplumsal/iktisadi 

alanla yoğun etkileşime girişi ve iktisadi kazancın din içerisindeki meşruluğunu sağlayabilmesi 

Protestanlıkla mümkün olabilmiştir. Sonuç olarak, gerek çıkarı peşinde koşan rasyonel birey 

gerekse batılı sömürünün temelleri bu Protestan temel üzerinde yükselmektedir (Özdemir, 2007; 

159). 

1.4. Hristiyanlıkta Vergi 

Günümüzde vergi devletin, kamu giderlerini karşılamak üzere, egemenlik gücüne 

dayanarak, zora dayalı olarak tek taraflı belirlediği ve somut karşılığı olmayan parasal ödemeleri 

ifade eder (Bilici, 2011; 11). Bu görevi yerine getiren kimseler vergi görevlileridir. İncil’de de 

vergi görevlilerinden çokça bahsedilmiştir. Bunların bir tanesi “…Ve on iki resulün adları 

şunlardır: Birincisi, Petrus denilen Simun ve kardeşi Andreas; Zebedinin oğlu Yakub, ve kardeşi 

Yuhanna; Filipus ve Bartolomeus; Tomas ve vergi mültezimi Matta; Alfeusun oğlu Yakub ve 

Taddeus; Gayur Simun ve İsa’yı ele veren Yahuda İskariyot” (Matta, 10; 2-4) Matta her şeyini İsa 

uğruna geride bırakan, İncil’de ön plana çıkmış olan en önemli vergi görevlisidir. 

İncilin anlatıldığı dönemde, iki tür vergi uygulanırdı. Sabit vergiler; toprak vergisi, tahıl ve 

Şarap vergileri, meyve ve zeytin vergisi, gelir vergisi ve seçmen vergisinden oluşurken keyfi 

vergiler ise; gümrük, taşıma, ihracat ve ithalat üzerine uygulanan vergileri kapsamaktadır. Birinci 

tür vergilerde oldukça iyi bilinen sabit oranlar uygulanırdı. Fakat ikinci tür vergiler, daha çok 

değişken yani isteğe bağlı, halktan toplanan vergiler, rüşvete ve suiistimale tamamen açıktı ve 

halkın Publicani’lerden bu kadar çok nefret etmesinin temel nedeniydi (Green, çev.: Özhar ve 

Balcı, 2010; 29-30).  

1.4.1 Vergi Görevlileri 

Vergi görevlileri ya da Grekçe ismiyle Publicani, Romalılar’ın zorunlu tuttuğu vergileri 

toplayan kişilerdi. Vergi görevlileri, toplumdan dışlanan ve nefret edilen bir meslek grubuydu. 

Yahudiler onları katillerle aynı kefeye koyardı. Havralarda hoş görülmezlerdi (Green, çev.: Özhar 

ve Balcı, 2010; 29).  

Hristiyanlığın yayılma sürecinde vergi olaylarının ne kadar göz önünde olduğunu “…Ve 

İsa oradan geçerken, gümrük yerinde oturan ve Matta denilen bir adam görüp ona: Ardımca gel, 

dedi. O da kalkıp ardınca gitti. Ve vaki oldu ki, evde, sofrada otururken, işte, birçok vergi 

mültezimleri ve günahkârlar gelip İsa ve şakirtleri ile oturdular. Ferisiler
5
 bunu görünce, onun 

şakirtlerine dediler: Niçin mualliminiz vergi mültezimleri
6
 ve günahkârlar ile yemek yiyor?” 

(Matta, 9; 9-11). “…Geçerken gümrük yerinde oturan Alfeus’un oğlu Levi’yi gördü ve ona: 

Ardımca gel, dedi. O da kalkıp ardınca gitti. Ve vaki oldu ki, onun evinde sofrada oturuyordu. 

Birçok vergi mültezimleri (Ecnebi hâkimler olan Romalılar için vergi toplayan Yahudiler) ve 

günahkârlar İsa ve onun şakirtleri ile sofraya oturdular; zira çokluk idiler ve onun ardınca 

gidiyorlardı. Ferisilerin yazıcıları, onu günahkârlar ve vergi mültezimleri ile beraber yemekte 

gördükleri zaman, onun şakirtlerine dediler: Niçin vergi mültezimleri ve günahkârlarla yiyip 

içiyor? (Markos, 2;14-16). İsa bu şeylerden sonra çıktı ve gümrük yerinde oturan Levi denilen 

mültezimi gördü; ona: Ardımca gel, dedi. O da her şeyi bıraktı, ayağa kalkıp onun ardınca gitti. 

Levi, evinde ona büyük bir ziyafet yaptı; onlarla beraber yemekte oturan çok mültezimlerle başka 

kimselerden büyük bir kalabalık vardı. Ferisiler ve onların yazıcıları İsa’nın şakirtlerine: Niçin 

mültezimler ve günahkarlarla yiyip içiyorsunuz? Diye mırıldandılar” (Luka, 5; 27-30) 

hükümlerinden anlamak mümkündür. Vergi ile ilgili incei’de geçen diğer hükümler aşağıdaki 

gibidir. 

“…Ve işte Zakay adlı bir adam vardı, vergi başmültezimi idi ve zengindi” (Luka, 19; 2). 

                                                 
5
 Ferisiler: Yahudi cemaat topluluğu. 

6
 Vergi Mültezimleri: Vergi görevlisi. 
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“…Ve eğer onları dinlemek istemezse, kiliseye söyle. Ve eğer kiliseyi de dinlemek 

istemezse, o sana putperest ve vergi mültezimi gibi olsun (Matta, 18; 17). 

İnsanoğlu yiyerek ve içerek geldi: İşte, obur ve ayyaş adam, (vergi) mültezimlerin ve günahkârların 

dostu! diyorlar. Ve hikmet kendi işleri ile tasdik olundu (Matta, 11; 19). İnsanoğlu yiyerek ve 

içerek gelmiştir; işte obur ve ayyaş adam, mültezimlerin ve günahkârların dostu’ diyorsunuz” 

(Luka, 7; 34). 

“…İkisinden hangisi babasının muradını yapmış oldu? Onlar: Birincisi, dediler. İsa onlara 

dedi: Doğrusu size derim: Vergi mültezimleri ve fahişeler Allah’ın melekûtuna sizden önce 

giriyorlar. Çünkü Yahya size salah yolunda geldi, siz ona inanmadınız; fakat vergi mültezimleri ve 

fahişeler ona inandılar. Ve siz onu gördüğünüz halde, ona inanmak için sonradan nadim olmadınız” 

(Matta, 21; 30-32). 

“…Çünkü eğer sizi sevenleri severseniz, ne karşılığınız olur? Vergi mültezimleri de öyle 

yapmıyorlar mı?” (Matta, 5; 46). 

“…Yahya’nın vaftizi ile vaftizlenmiş olan bütün halk ve vergi mültezimleri bunu işittikleri 

zaman Allah’ı tasdik ettiler” (Luka, 7; 29). 

“…Bütün vergi mültezimleri ile günahkârlar İsa’yı dinlemek için ona yaklaşıyorlardı” 

(Luka, 15; 1). 

1.4.2. Vergi Tahsilâtı 

Vergi, kamu hizmetlerine harcanmak için ilgili otoritelerin yasalara göre doğrudan doğruya 

veya bazı malların fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para olarak 

tanımlanmaktadır (TDK, 2010; 2087). Vergi, bundan 2000 yıl önce de bulunduğuna ve o yıllarda 

vergi tahsilatının yapılmasına dair İncil’de bazı hükümler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu 

şekildedir: 

“…Kefarnahum’a geldikleri zaman, yarım şekel
7
 alanlar Petrus’a gelip dediler: Sizin 

mualliminiz yarım şekeli ödemiyor mu? Petrus evet dedi. Ve eve gelince, önce İsa ona dedi: Ey 

Simun, sana nasıl görünür? Dünya kralları bac
8
 yahut vergiyi kimden alırlar? Oğullarından mı 

yoksa yabancılardan mı? Petrusun: Yabancılardan, demesi üzerine, İsa ona dedi: Öyle ise, oğullar 

serbesttir. Fakat onların sürçmesine sebep olmayalım diye, denize git, olta at ve ilk gelen balığı tut; 

onun ağzını açınca bir şekel bulacaksın; onu al, benim için de onlara ver” (Matta, 17; 24-27).  

Tapınak vergisi, içlerindeki gümüş çok saf olduğu için Sur Şekelleriyle ödenirdi. Para 

bozanlar, hizmetleri karşılığında alırlardı (Milne, çev.: Çağlayandere, 2012; 90). Diğer yandan o 

dönemde yaşayan insanların yaşamlarındaki verginin yerini birbirine yakın bir anlatımla Matta, 

Markos ve Luka bölümlerinde şu şekilde yer almıştır.  

“…İmdi, bize söyle, sana nasıl görünür? Kayser’e vergi vermek caiz mi yahut değil mi? 

Fakat İsa onların kötülüğünü anlayıp dedi: ikiyüzlüler, niçin beni deniyorsunuz? Bana vergi 

parasını gösterin. Ve İsa’ya bir dinar getirdiler. İsa da onlara dedi: Bu suret ve yazı kimindir? 

Onlar: Kayser’in, dediler. O vakit İsa onlara: Öyle ise, Kayser’in şeylerini Kayser’e ve Allah’ın 

şeylerini Allah’a ödeyin dedi” (Matta, 22; 17-21). “…Onlar geldikleri zaman, kendisine dediler: 

Muallim biz biliriz ki sen doğrusun ve kimseyi kayırmazsın; çünkü insanların şahsına 

bakmıyorsun; Allah’ın yolunu doğrulukla öğretiyorsun. Kayser’e vergi vermek caiz mi yahut değil 

mi? Verelim mi, yoksa vermeyelim mi? Fakat İsa, onların ikiyüzlülüğünü bilerek, onlara dedi: beni 

niçin deniyorsunuz? Bana bir dinar getirin, göreyim. Onlar da getirdiler. Onlara dedi: bu suret ve 

yazı kimindir? Ona: Kayser’in, dediler. İsa onlara dedi: Kayser’in şeylerini (vergi) Kaysere, 

Allah’ın şeylerini Allah’a ödeyin. Onlar da kendisine çok şaştılar” (Markos, 12; 14-17). “…Onlar: 

Muallim biz senin doğrulukla söylediğini ve öğrettiğini biliyoruz, hiç kimsenin şahsına bakmazsın, 

fakat Allah’ın yolunu doğrulukla öğretiyorsun; bizim için Kayser’e vergi vermek caiz mi yahut 

                                                 
7
 İki dirhemlik tapınak vergisi. 

8
 Bac, gümrük ve alışveriş vergisine benzer bir vergi çeşidi olarak tercüme edilebileceği gibi, genel olarak 

vergilerden bahsederken de baç kelimesi kullanılabilmektedir. 
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değil mi? diye ondan sordular. Fakat İsa onların kurnazlığını anladı ve kendilerine dedi: Bana bir 

dinar gösterin. Ondaki suret ve yazı kimindir? Onlar: Kayser’in dediler. İsa da onlara dedi: öyle ise, 

Kayser’in şeylerini Kayser’e ve Allah’ın şeylerini Allah’a ödeyin (Luka, 20; 21-25). Ve biz bu 

adamı, milletimizi ayartmakta, Kayser’e vergi verilmesine mani olmakta ve kendisinin Mesih, Kral 

olduğunu söylemekte bulduk, diye itham etmeğe başladılar”(Luka 23; 2).  

“…Vergi mültezimleri de vaftiz olunmak için gelip ona dediler: Muallim, biz ne yapalım? 

Yahya onlara dedi: “Size tayin edilenden (buyrulandan çok vergi almayın) fazlasını almak için zor 

etmeyin” (Luka, 3; 12-13).   

“…Ve biz bu adamı, milletimizi ayartmakta, Kayser’e vergi verilmesine mani olmakta ve 

kendisinin Mesih, Kral olduğunu söylemekte bulduk, diye itham etmeğe başladılar” (Luka 23; 2). 

“…Çünkü bunun için de vergiler eda edersiniz; çünkü daima gayretle devam ederek tam bu 

iş için Allah’ın hizmetçileridirler. Vergi hakkı olana vergiyi, gümrük hakkı olana gümrüğü, korku 

hakkı olana korkuyu, hürmet hakkı olana hürmeti, cümleye haklarını eda edin” (Romalılar, 13; 6-

7). 

“…İki kişi dua etmek için mabede çıktılar; biri ferisi, öbürü vergi mültezimi idi. Ferisi 

durdu ve kendi kendine şöyle dua etti: Ya Allah, sana şükrederim ki, ben başka adamlar gibi, 

soyguncu, haksız, zina işleyici yahut şu vergi mültezimi gibi de değilim. Haftada iki kere oruç 

tutarım; bütün gelirimin ondalığını veririm. Fakat vergi mültezimi, uzakta durarak, gözlerini bile 

göğe kaldırmak istemiyordu; ancak Ya Allah, ben günahkârlara merhamet kıl, diyerek göğsüne 

vuruyordu” (Luka, 18; 10-13). 

“…İsa cevap verip ona dedi: Eğer sen Allah’ın vergisini ver bana, içeyim, diye sana 

söyleyen kim olduğunu bilseydin, sen ondan isterdin, o da sana diri su verirdi” (Yuhanna, 4; 10). 

“…Ve Petrus ile beraber gelmiş olan sünnetli müminlerin hepsi şaştılar, çünkü Ruhülkudüs 

vergisi milletler üzerine de dökülmüştü” (Resullerin İşleri, 10; 45). 

Yukarıda sıralanan hükümlerden yola çıkılarak İsa’nın yaşadığı dönemlerde Hristiyanlıkta, 

vergi görevlisinin ve vergi toplamanın çok önemsendiği anlaşılmaktadır. Bunun en önemli 

kanıtlarından birisi, verginin üç İncil’de de bahsedilmiş olması ve hatta bahsi geçen hükümlerin de 

birbirine benzer şekilde olmalarıdır. 

2. Hrıstiyanlıkta Muhasebe 

Hristiyanlıkta, muhasebe ile ilgili birçok hüküm bulunmaktadır. Bunlar bazen muhasebenin 

tanım ve ilgili kavramları ile ilişkilendirilirken, bazen de muhasebenin diğer konuları ile 

ilişkilendirilebilmektedir. 

2.1. Hristiyanlıkta Muhasebenin Tanımı ve İlkeleri 

Muhasebe; kelime anlamı olarak hesap anlamına gelmekle beraber, günümüzde çeşitli 

şekillerde tanımlanmaktadır. Ancak bu tanımlarda esas olarak kabul gören; bilgileri toplama, 

kayıtlama, sınıflandırma ve raporlama unsurlarının ön plana çıkmasıdır.  

Muhasebenin en temel özelliği yapılan işlemlerin kayıt altına alınması yani yazıya 

dökülmesidir. Bu konuda İncil’de yer alan “…Ve eğer bir şeyde sana haksızlık etti ise, bunu bana 

say; ben Pavlus kendi elimle yazıyorum, ben öderim; kendi nefsini de bana borçlu olduğunu sana 

demeyeyim” (Pavlusun Filimona Mektubu, 1; 18-19) hükmünde mahsup etme ve yazma 

işlemlerinden açık bir şekilde bahsedilmektedir. 

Muhasebe işlemleri yapılırken mutlaka bir ölçü birimi kullanılmalıdır. Muhasebe kayıtları 

sadece para birimi ile yapılırken, ilgili işlemin miktar olarak takibi de yapılabilmektedir. Büyük 

kitleleri etkisi altına almış olan İncilin de bazı bölümlerinde muhasebenin, tanımı ile birlikte bir 

takım özelliklerine rastlamak mümkündür. Örneğin, Luka kısmında hem ölçülendirmeden, hem 

para ile ifade etmekten, hem de kaydetmekten bahsedilmiştir. Şöyle ki; 

“…Ve efendisine borçlu olanlardan her birini yanına çağırıp, birincisine dedi: efendime ne 

kadar borçlusun? Ve o; yüz bat zeytinyağı dedi. Kâhya ona dedi: (Borç) senedini al, çabuk oturup 
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elli yaz. O zaman bir başkasına: Sen ne kadar borçlusun? dedi. Ve o yüz kor buğday dedi. Kâhya 

ona: Senedini al ve seksen yaz, dedi” (Luka, 16; 5-7). Bu hükümde ayrıca borcun tutarını ifade 

eden ve bir çeşit garanti sağlayan borç senetlerinden bahsedilirken borç senetlerin alım satım 

işlemlerinde kullanılan bulunan teminat kâğıtları olduğu görülmektedir. Borç senetlerinin varlığı 

muhasebenin belge kavramını işaret etmektedir. “Bu kavram, muhasebeye ait bilgilerin objektif 

olarak tayin edilebilen ve ispatlanabilen olaylara dayanması için gerekli şartları sağlar. Bu anlamda 

muhasebe kayıtları, mutlaka objektif belgeler esas alınarak yapılmalıdır” (Komisyon, 1987; 16). 

Luka’nın 5. Bab’ın da belirtilen borçların senetlere yazılması bir nevi muhasebenin varlığını da 

ortaya koymaktadır. Eski dönemlerde sayma, ölçme ve tartma gibi işleri ifa edenleri muhasebeci 

olarak kabul etmek gerekmektedir. İncil’de de altın ve gümüşlerin tartılmasına yönelik hükümler 

de bulunmaktadır. “…Bana ne verirseniz, onu elinize vereyim? Onlar da Yahuda’ya otuz gümüş 

tarttılar” (Matta, 26; 15). 

Muhasebenin temel kavramlarından parayla ölçülme kavramı, parayla ölçülebilen iktisadi 

olay ve işlemlerin muhasebeye ortak bir ölçü olarak para birimiyle yansıtılmasını ifade eder 

(Durmuş ve Arat, 2004; 4). Bu kavrama uygun olarak incil’de “…Ve üçüncü mührü açtığı zaman, 

üçüncü canlı mahlûkun: Gel, dediğini işittim. Ve gördüm ve işte, yağız bir at ve onun üzerine 

binmiş olanın elinde bir terazi vardı. Ve dört canlı mahlûkun ortasında sanki bir sesin: Bir ölçek 

buğday bir dinara ve üç ölçek arpa bir dinara ve zeytinyağı ve şaraba zarar etme, dediğini işittim” 

(Vahiy, 6; 5-6).  Hükmü yer almaktadır.  

2.2. Hristiyanlıkta Örnek Muhasebe Uygulamaları 

Muhasebe öğretisinde sonuca gitmek için olayların iyice açıklığa kavuşması gerekir. Kayıt 

altına alma işleminin nasıl gerçekleşeceğini ise işin içeriği belirlemektedir. Dolayısıyla kaydetme 

işlemi için tahakkuk veya tahsil esası dikkate alınır. Bu bağlamda İncil’de geçen mali olayların 

muhasebe diliyle anlatılmasına ilişkin şu hükümler bulunmaktadır. 

“…Ve onlar ihtiyarlarla toplanıp öğütleştikten sonra askerlere çok para verdiler ve dediler” 

(Matta, 28; 12). “…Bunun için göklerin melekûtu kulları ile hesap görmek isteyen bir krala benzer. 

Ve hesap görmeğe başladığı zaman, kendisine on bin talant borçlu biri getirildi. Fakat onun 

ödemeğe bir şeyi olmadığı için, efendisi onun ve karısının, çocuklarının ve bütün malının 

satılmasını ve borcun ödenmesini emretti. İmdi kul yere kapandı ve ona secde kılarak dedi: Efendi, 

bana karşı sabırlı ol ve sana hepsini ödeyeceğim. Ve bu kulun efendisi acıyarak onu salıverdi; 

kendisine borcunu bağışladı. Fakat o kul dışarı çıkıp kendisine yüz dinar borçlu olan bir kapı 

yoldaşını buldu. Onu yakaladı ve borcunu öde, diyerek onun boğazına yapıştı. Kapı yoldaşı yere 

kapandı ve ona: Bana karşı sabırlı ol, ben de sana ödeyeceğim, diye yalvardı. Ve o istemedi; fakat 

gidip borcunu ödeyinceye kadar, onu zindana attı. Bu adamın kapı yoldaşları ne yapıldığını 

gördükleri zaman, çok kederlendiler ve gelip efendilerine bütün olanı söylediler. O zaman efendisi 

onu yanına çağırıp kendisine dedi: Ey kötü kul, bütün o borcu sana bağışladım, çünkü bana 

yalvardın. Ben sana merhamet ettiğim gibi, sen de kapı yoldaşına merhamet etmeli değil miydin? 

Ve efendisi kızıp bütün borcunu ödeyinceye kadar, onu işkence edicilerin eline verdi (Matta, 18; 

23-34).   

“…Sihirbazlık edenlerden birçoğu kitaplarını toplayıp herkesin önünde yaktılar ve onların 

değerini hesap edip elli bin gümüş buldular” (Resullerin İşleri, 19; 19).   

2.3. Hristiyanlıkta Diğer Muhasebe Olayları 

İncil’de, muhasebe işlemler sırasında kullanılan maliyet, stok, ticari, harcama, masraf, kar-

zarar, işçi ücretleri, borç-alacak ilişkisi gibi birçok kavram karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda 

muhasebenin geniş konusu içinde kendisine yer bulan bazı kavramların İncil’de karşılığını bulduğu 

bazı hükümlere rastlamak mümkündür. Örneğin; “…Çünkü sizden kim bir kule yapmak ister de, 

onu tamamlayacak şeyi var mı diye oturup önce masrafı hesap etmez?” (Luka, 14; 28) hükmünde 

olduğu gibi yapılan masrafın hesaplanması gündeme gelirken, “…tarlalarınızı biçen işçilerin 

tarafınızdan hile ile alıkonulan ücreti, işte, bağırıyor ve orakçıların feryadı ordular Rab’binin 

kulaklarına ermiştir” (Yakub, 5; 4) hükmünde olduğu gibi çalıştırılan işçilere ödenmesi gereken 

ücrete de rastlamak mümkündür. Ücret ile ilgili buna benzer diğer hükümler şöyledir: 
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“…Çoban olmayan ücretli adam, kurdun geldiğini görür, koyunlar kendisinin olmadığı 

için, onları bırakıp kaçar, çünkü ücretlidir ve koyunlar için kaygı çekmez” (Yuhanna, 10; 12-13). 

“…Ve o evde kalın, onlarda ne varsa, yiyin ve için, zira işçi kendi ücretine müstahaktır. 

Evden eve gitmeyin (Luka, 10; 7). Çünkü kitap diyor: “Harman döven öküzün ağzını 

bağlamayacaksın” ve “İşçi kendi ücretine müstahaktır” (I. Timoteos, 5; 18) 

“…Eken de, biçen de birlikte sevinsinler diye, biçen ücret alır ve ebedi hayat için semere 

toplar” (Yuhanna, 4; 36). “…Fakat işleyene ücret, inayet olarak değil, borç olarak sayılır. Lakin 

işlemeyip fakat fasıkı Salih sayana iman edenin imanı salah sayılır” (Romalılar, 4; 4-5). 

“…Ve akşam olunca, bağ sahibi kâhyasına dedi: Rençberleri çağır ve sonunculardan 

başlayarak birincilere kadar ücretlerini ver. Saat on bir sularında tutulanlar geldikleri zaman her biri 

birer dinar aldı. Birinciler geldikleri vakit, daha fazla alacaklarını sandılar; onlar da adam başına bir 

dinar aldılar. Ve aldıkları zaman, ev sahibine karşı mırıldanarak dediler: bu sonuncular bir saat 

işlediler (çalıştılar) ve sen onlara günün ağırlığını ve sıcağını çeken bizlerle bir tuttun” (Matta, 20; 

8-18). 

“…Bir alacaklının iki borçlusu vardı; biri beş yüz, öteki elli dinar borçlu idiler. Ödemek 

için bir şeyleri olmadığından, her ikisine de bağışladı. İmdi, bunlardan hangisi onu çok sevecektir?” 

(Luka, 5; 41-42). 

“…Çünkü gümüşten Artemis mabetleri yapmakta olan Dimitiros adlı bir kuyumcu 

sanatkârlara az iş getirmezdi ve bu gibi işlerin işçilerle beraber onları bir araya toplayıp dedi: 

Efendiler, bilirsiniz ki zenginliğimiz bu iştendir” (Resullerin İşleri, 19; 24-25). 

İncil’in değişik kısımlarında yukarıdaki hükümlere benzer şekilde içerisinde muhasebe ile 

ilgili ifadeler ve hükümlerle karşılaşmak mümkündür.  

SONUÇ 

İsmi aydınlanma dönemi ile anılan Adam Smith, ekonomiye farklı bir bakış açısı 

getirmiştir. O ünlü eseri “Ulusların Zenginliği”nde ekonomiyi çıkış noktası, yapı taşı ve harç olarak 

kullanmıştır (Yetik, 1991; 71). Smith, bu dünyaya ait her şeyin ve her konunun kilisenin bakış 

açısına göre yorum yapıldığı bir dönemin kapandığını; akla, deneye ve gözleme dayalı 

çözümlemelerin yapılması gerektiğini vurgulamıştır (Taşkın, 2007; 177). O, insanların ‘doğal 

güdü’leriyle davranışta bulunduğundan dolayı “ekonomik yaratılışlı insan” olduğunu savunmuştur. 

Onun “ahlaki duygular kuramı”na göre toplumlar; avcılık döneminden göçebeliğe dayalı tarıma, 

oradan feodal çiftçiliğe, daha sonra ise ticaret ve ticari bağımlılık aşamalarından geçmektedir. Bu 

dönemlerde ise toplumların sahip oldukları dinin ahlaki sisteminin çok önemli olduğunu 

göstermeye çalışmıştır. 

Dünya ekonomi tarihine damgasını vuran Karl Marx’a da bu bağlamda değinmekte fayda 

görmekteyiz. Aydınlanma ile rasyonalitenin ön plana çıkması, özellikle ekonomi ve din 

bağlamında değişimin başlangıcını oluşturmuştur. Marx 19.yüzyılda gelip fikirlerini ilan edinceye 

kadar din hala önemini bu derecede yitirmemişti. Kapitalizmin kazandığı başarı neticesinde, zaten 

sallantıda olan derebeylik, kapitalizm karşısında teslim olmak zorunda kalmıştır. Kapitalistler 

işçilere, çiftçilere ve ezilen halka çokça vaatlerde bulunmuşlardı. Ancak kapitalistler istediklerini 

elde ettikten sonra, vaatlerin hepsi unutulmuştur. Sonrasında ise halk, derebeylik döneminden daha 

kötü bir duruma düşmüştür. 

Marksizm büyük adımlarla ilerleyerek etkisini tüm dünyaya duyurma başarısı göstermiş bir 

doktrinel yapıdır. Komünizm, maneviyatın, dini ruhun gevşemesiyle açılan boşluğu dolduran 

fikirleri kapsamaktadır. (İsmail, 1990; 35). Din, ekonomik sorunlar, dünya meseleleri ve sosyal 

yaşamı ilgilendiren diğer sorunlar karşısında daha az önemli olmaya başlamıştır. Modern yaşamın 

aldatıcı görünüşü ve kendilerine sunulan yeni bilgilerle aldatılan insanlar sayesinde Marksizmin 

etkisi gittikçe artmıştır. Onun uygulayıcıları gözünde artık bir din değeri kazanmıştır. 

İncil’de de muhasebenin sınıflandırma, kaydetme, raporlama ve yorumlama özelliklerine 

göre örnekler bulunmaktadır. Ancak bunun yanında muhasebeye belirli ilkeler getiren kavramlara 
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da yine İncil’de rastlamak mümkündür. Bu kavramlardan bazen para ile ifade edilme olurken bazen 

de belgeye dayalı olmasıdır.  

Muhasebe sadece bir bilim dalı olarak kabul edilmemelidir. Muhasebe denildiğinde kelime 

anlamında olduğu gibi birçok anlamda kullanılabilmektedir. Bazen saymak, tartmak olurken bazen 

de ölçmek olarak hayatın içindedir. Birçok olayda olduğu gibi İncil’de geçen hükümler de 

muhasebe dili ile ifade edilebilmektedir. Örneğin tahsil edilme kavramı, kasa işlemi iken, satma 

işlemi ise satıcılar hesabıdır. Anlaşılacağı gibi muhasebe mali olayların birçoğunu kendine özgü 

dili ile anlatabilmektedir. 

Son olarak muhasebe İncil’de harcama ve işçi ücretleri ya da kiralama olarak kendini 

açıkça göstermiş ve birden çok hükümle örneklendirilmiştir. Bunların yanında birçok muhasebe dili 

ile bahsedilecek mali olayı değişik çevirilerde rastlamak mümkündür. 
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