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Özet 

Geçmişten günümüze kadar insanı ilgilendiren pek çok olay ve olgu üzerinde etkisi olan 

din, pek tabii ekonomik olay ve olgular üzerinde de etkili olmuştur. Din olgusunun ve onun 

etkilediği unsurların genişliği göz önünde bulundurulursa, din konusunun sadece semavi dinler 

olarak sınırlandırılması, ekonomik olay ve olguların da çok çeşitliliği düşünüldüğünde “muhasebe” 

konusunun ele alınması ve bu iki başlığın farklı bir bakış açısıyla birleştirilmesi çalışmamızın 

konusunu oluşturmaktadır. Muhasebe bilim dalı adına İslamiyet’te ticaret, vergi ve faiz konuları 

oldukça önemli bir yere sahiptir. Ticaret sonucunda yapılan işlemlerin kayıt altına alınması, birebir 

muhasebeyi işaret etmektedir. Hz. Muhammed’in mesleği de olan ticaret İslamiyet’te oldukça 

önemli bir yer tutmaktadır. Muhasebe işlemlerinde de önemli bir unsur olan ticari işlemlere ilişkin 

sünnet ve farzlar çalışmada tespit edilerek göz önüne serilmiştir. Ticari işlemlerle bağlantılı olan 

gabn, selem gibi İslami terimler de incelenmiştir.  

Dinler, hayatın her anını şekillendirdiği gibi, muhasebe üzerinde de etkili olmuştur. Bu 

anlamda İslamiyet ve kutsal kitabın üzerinde sıklıkla durduğu başka bir konu da faiz konusudur. Bu 

anlamı ile Kuran-ı Kerim ve hadislerin faiz ile ilgili vurguları tespit edilerek çalışmaya dâhil 

edilmiştir. Devletlerin temel gelir kaynaklarından biri vergilerdir. Vergiler sadece ekonomiyi 

ilgilendiren genel bir konu olmayıp, muhasebe işlemlerinde de önemli bir uygulama konusudur. Bu 

yüzden İslamiyet’teki verginin durumu ele alınarak çalışmaya dâhil edilmiştir. 

Muhasebe, hesap olarak tanımlanabilmektedir. Başka bir anlatımla hesabın yapıldığı her 

alanda muhasebe bulunmaktadır. İnsan yaşamının birebir içine nüfuz etmiş hesap kavramının, 

islamiyete inanan toplumların dini inanışları ile etkileşmemesi düşünülemez. Bu durumdan yola 

çıkılarak bu çalışmada, islamiyette ve onun kutsalları olan Kuran-ı Kerim ve hadislerde 

muhasebeyi ilgilendiren izler, somut olarak tespit edilmiş, kanıtlarına yer verilmiştir.  

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

Jel Sınıflandırması: M41, M49, Z12 

 

Invisible Accounting Panorama of Divine Religıons: Accounting Findings in Islam  

Abstract 

Throughout the history, the effects of religion on human being has been observed in 

various ways and of course it deeply affected economy as well. Regarding the depth of the 

‘religion’ as limited to Abrahamic ones, and the versatility of the economic issues and actions, the 

current study targets to unify the point of views related to ‘religion’ and ‘accounting’ and come up 

with a novel perspective toward these two concepts. As significant accounting terms, business, 

taxing, and  interest notions were highly underlined in Islamic belief. Registering every business 

actions after the trade conducted directly refers to accounting. It should be noted that business has a 

leading role in Islam as the Prophet Muhammed’s job for living.  The current study tried to report 

on his actions and advices during business activities which are also important for the accounting 
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actions. The Islamic terms such as ‘gabn’ and ‘selem’ which  are related to business actions were 

also elaborated in this study.  

Religions have not only formed various aspects of life but also affected accounting. In this 

sense, Islam and its holly book Kur-an underscored the term ‘interest’. Hence, ‘interest’ related 

referrences in Kur-an and Prophet’s words were focused and analyzed in this study. Tax, known as 

one of the basic revenue of the state, is a very important concept both in economy and accounting 

domains. Thus, the notion of interest in Islam were included in this study.   

Accounting, which is generally described as calculation, can be seen in any contexts where 

calculation is being made. There is no reason to think that the terms calculation has no apparent 

relation with the religious beliefs of people in Islamic communities. To sun up, the current study 

aimed to reveal and report on the concrete evidences related to accounting generally in Islam and 

specifically in Kur-an and Prophet’s sayings. 

Key Words: Islam, Accounting, Interest, Tax, Commerce. 

JEL Classification: M41, M49, Z12 

 

Giriş 

İnsanoğlunun belirli bir güce inanma ve sığınma ihtiyacı dinlerin sistematik bir hal 

almasına neden olmuştur. Din vasfını taşıyan inanış şekillerinin bir kısmı dar bir topluluğu 

etkilerken bir kısmı da İslamiyet gibi büyük kitleleri etkisi altına almıştır. İslamiyet, semavi dinler 

arasında en son ortaya çıkmış ve İslami inanca sahip insanlara göre esasını/özünü korumayı 

başarmış tek dindir. İslamiyet, diğer dinler gibi insanların bütün yaşamını etkileyen ve yönlendiren 

kurallara sahiptir. Bu kurallar İslamiyet’in kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim’de ve Hz. 

Peygamber’in hadislerinde temellendirilmiş ve uygulamaların çerçevesi çizilmiştir.    

Toplum yaşamında ekonomik olgu ve olayların bir “altyapı” olduğu tezini ilk kez Karl 

Marx ortaya atmış olsa da gerçekte ondan önceki ekonomistler de ekonominin bir “altyapı” unsuru 

olduğunu kullanımlarıyla benimsemiş ve vurgulamışlardır. İnsanlar tüm olay ve olguları 

düşünürler, yaptıkları davranışları ölçüp, biçip, tartarlar. Bu eylemlerden elbette ki ekonomik 

etkinlikler de payını almaktadır. İnsana, yaşama, topluma ve doğaya ilişkin tüm değerlendirme ve 

ölçülendirmeler gibi ekonomiye ilişkin ilk deyi ve değiniler de din ya da dinler içinde yer almış, 

gündemde yer bulmuş, bir ölçüt olarak işlev görmüş, toplumun karar mekanizmaları kadar bireysel 

eğilim ve eylemlerde etkili olagelmiştir. (Yetik, 1991; 28) Bu bakımdan konuya İslamiyet 

açısından bakmak tarafımızdan doğal ve tutarlı bir yönelim olarak görülmektedir.   

İslam dini, sadece Allah’ın Peygamberi aracılığıyla insanlara bildirilen ilahi bir mesaj 

değil, bu inanç etrafında gruplaşan toplulukların manevi ve sosyal hayatlarında en büyük rol 

oynayan önemli bir faktör olarak kendini göstermiştir.  Kur’an-ı Kerim’de yer alan bazı Ayetler ve 

Hz. Peygamber’in bazı Hadisleri, dönemin ekonomik düzenlemelerine ilişkin ayrıntılı bilgiler 

içermektedir. Bu bakımdan İslam dininin ekonomi ile ilgi uygulamalarına dair çözümlemelere 

ulaşmak, diğer semavi dinlere nazaran daha kolay olmaktadır. 

İslam’ın temel kaynaklarını Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in sünneti (öğreti ve gelenekleri) 

oluşturmaktadır. Bu bağlamda ekonomik davranışlar ve ekonomik sistemin nasıl olması gerektiğine 

dair kılavuzlar da yine Kur’an-ı Kerim ve hadisler olmaktadır. Bu nedenle İslami bir ekonomik 

sistemin değerleri ve amaçları ile uyumlu ve temel kaynaklardan elde edilen ilkelere uyma 

zorunluluğu bulunmaktadır (Khan ve Mirakhor, 1992; 1). 

İslamiyet, içinden çıktığı koşullara göre reformist bir niteliğe sahiptir (Aydın, 2008; 13). 

Çünkü cahiliye döneminde hem sosyal yaşam hem de ekonomik yaşama ilişkin uygulamaların 

neredeyse tamamı İslamiyet’le birlikte değişime ve dönüşüme uğramıştır (Sombart, çev. Akgemci, 

2004; 6).  

İslam ekonomisi, birçok konuyu içinde barındırmasına rağmen çalışmanın konusu 

muhasebe esaslı iş ve işlemlerin ortaya çıkarılması olarak belirlenmiştir. Bu amaçla hem 
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muhasebenin konusunu oluşturan hem de muhasebeyi doğrudan ilgilendiren işlemler çalışmada ele 

alınarak incelenmeye çalışılmıştır.  

1. İslamiyet’te Ticaret 

Mübadele en basit anlamı ile karşılıklı değişimdir. Bu değişim mal ile malın değişimi 

(takas) olabileceği gibi, mal ile para olarak da gerçekleşebilir. Mübadele, zaman içerisinde değişik 

şekillerde yapılmakla beraber günümüz ekonomisinde ticareti ve alış-verişi ima ederek 

kullanılmaktadır.
1
 

Ticaret, mal mübadelesi olarak veya başka bir söyleyişle mal edinme biçiminde 

tanımlanabilir (Yükçü ve Atağan, 2011; 94). Toplumlarının sosyal bakımdan gelişmesi, ticaret 

hacminin genişlemesini doğurmuştur. Ticaretin büyümesi sonucunda insanlar alışverişe arz edilen 

ve ihtiyaç duyulan hurma, sığır, koyun gibi mübadele mallarının fiyatlarını aralarında takas ölçüsü 

olarak kullanmak üzere kalıcı ve belli bir esasa bağlayarak, ortaya çıkan zorluklara bir çözüm 

aramaya başlamışlardır. Nitekim bu mallar son devirlere kadar mübadele ölçüsü olmaya devam 

etmiştir. (El-Mısri, Çev. Şimşek, 1982; 478).  

Ticaretin gelişmesiyle beraber karmaşık bir hal alan ticari hayatın bir düzen içerinde 

sürdürülmesi yapılacak ticari işlemlerin kayıt altına alınması ile mümkündür. Ticari hayatta 

gerçekleştirilen işlemlerin kayıt altına alınması ihtiyacı ise kayıt tutma eylemine dayanan muhasebe 

ilminin ortaya çıkmasını sağlamıştır (Gökgöz, 2010; 175).   

İslam dini, inananları ahiret hayatı kadar bu dünya için de çalışmayı ve özellikle ticaret 

yapmaya teşvik etmektedir (Hasan, çev. Esen, 1995; 220). Ticaret, Allah’ın insanların geçimlerini 

sağlamaları için meşru kıldığı ve dinde teşvik edilmiş bir meslektir. Ticaretin meşruluğunun temeli, 

dinde belirtilen kurallara uygun bir akde dayanmasıdır. Akit konusunun da meşru şeylerden 

olmasıdır (Akşit, 2007; 95). 

Kur’an-ı Kerim’in indirildiği dönemlerde ticaret, Arap yarımadası şartlarında oldukça 

önemli bir geçim kaynağı idi. Ticari hayat, Kur’an-ı Kerim’in bazı ayetlerinde farz olan ibadetlerle 

birlikte zikredilirken, bazen de toplumsal hayatı düzenleyen kurallar bütünü ile birlikte 

vahyedilmiştir.  Bu duruma ilişkin örneklerin bazıları aşağıda verilmiştir. 

“…Hac mevsiminde Rabbinizin fazlından isteyerek ticaret yapmanız size günah 

değildir…” (Bakara, 2; 198)
2
.  Bakara suresinin bu ayetinde bir ibadet olarak yapılan hac görevi 

için orada bulunanların ibadetlerini yaparken, ticaret yapmalarında bir sakınca olmadığı 

vurgulanmıştır.  

“…Ne bir ticaret, ne de alışveriş, onları Allah’ı zikretmekten, namaz kılmaktan, zekât 

vermekten alıkoyamaz” (Nur, 24; 37). Kur’an-ı Kerim’in indirildiği coğrafya ve döneme göre ayet, 

dünya işlerinin, ibadete mani olmayacağı yönünde bir anlamı barındırmaktadır. Diğer yandan öne 

çıkan husus, dünya işi olarak ticaretin ve alışverişin aynı anda örnek gösterilmesidir. Yani, 

İslamiyet’in ortaya çıktığı ilk yıllardan itibaren ticaretin önemi ortaya konmuştur.  

“…Ey bütün iman edenler, mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Kendiliğinizden 

karşılıklı rıza ile yaptığınız bir alışveriş hariç…” (Nisa, 4; 29). Batıl sözcüğü burada “dinde yeri 

olmayan ve mesnetsiz bir şekilde” anlamını taşımaktadır. Ayette, bu şekilde malların 

tüketilmesinin yerine alışverişin/ticaretin yapılmasının önemi üzerinde durulmaktadır. Alışveriş 

dışında yapılan hukuki bir boyut taşımayan ticaret mallarının bu şekilde el değiştirmesinin önü bu 

ayetle kapatılmıştır.  

 “…İşte bunlar öyle kimselerdir ki, hidayet karşılığında sapıklığı satın almışlardır da 

ticaretleri kar etmemiştir…” (Bakara, 2; 16). Kur’an, indirildiği bu toplumun (Arap toplumu) temel 

vasfına uygun olarak ticari denebilecek bir gramerle gelmiş; dini hayata ait tabirler bile ticari 
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terimlerle ifade edilmiştir (Özsoy, 2005; 82). Bakara suresinin 16. ayetinde, ekonomik olarak 

durum değerlendirmesinin yapılması bakımından üç unsur dikkat çekmektedir. Bunlardan ilki 

“satın alma” işlemi, ikincisi “ticaret” ve üçüncüsü “kar” sözcüklerinin meal olarak kullanılması ve 

örneklendirilmesidir. 

“…Ey bütün iman edenler! Cuma günü namaz için nida olunduğunda, hemen Allah’ın 

zikrine koşun ve alım-satımı bırakın. O sizin için daha hayırlıdır; eğer bilirseniz! Sonra da, namaz 

kılındı mı, yeryüzüne dağılın da Allah’ın fazlından nasip arayın ve Allah’ı çok zikredin ki, felah 

bulabilesiniz! Böyle iken bir ticaret veya eğlenti gördüklerinde, ona fırladılar da seni ayakta 

bıraktılar. De ki: “Allah’ın yanındaki, eğlentiden de, ticaretten de hayırlıdır ve Allah rızık 

verenlerin en hayırlısıdır!” (Cum’a, 62; 9-11). Cum’a suresinde ard arda sıralanan üç ayette, ibadet 

ve alım-satım yani ticaret yan yana kullanılmıştır. Ticaretin sürekli hayatın içinde olduğu ve ibadet 

öncesi ve sonrasında da çok rahat bir şekilde yapılabileceğinden bahsedilmektedir. 

Peygamber s.a.v., yiyintiye
3
 dair bir şey satan bir adama uğramıştı, kendisine: “Ne 

satıyorsun?” dedi. Adam da anlattı. Bunun üzerine Resulullah s.a.v.’e satılan şeyin içine elini 

sokması vahyedildi. Elini sokunca, bir de ne görsün, yiyintiye ait olan şeyin içi ıslak. Bunun 

üzerine Peygamber s.a.v.: “Hile yapan kimse bizden değildir” buyurdular
4
. Müslim ile Tirmizi’de 

bu hadisin lafzı şöyledir: “…Bunun üzerine Peygamber s.a.v.: “Bu ne, ey yiyintinin sahibi?” 

buyurdular. Adam: “Yağmur isabet etti, ya Resulullah” diye cevap verdi. Resulullah s.a.v.: yaş 

tarafını üste koysaydın da insanlar görsünler, dedi. Ve sonra, “Hile yapan kimse benden ve 

ümmetimden değildir” buyurdular (Sadak, III. Cilt, 1992; 360). 

1.1. Gabn 

Bir fıkıh terimi olan gabn; alış-verişlerde, malın normal değerinin üstünde veya altında 

olmak üzere bedeller arasındaki eşitsizliği ifade eder. İslam’da kar, belli bir sınır altında olmak 

üzere bedeller arasındaki eşitsizliği ifade eder. İslam’da kar için belli bir sınır konulmamakla 

birlikte alış-verişlerde yalan, hile, satılan malın ayıbını gizleme, malı kendisinde bulunmayan 

nitelikle övme yasaklanmıştır (Döndüren, 1993; 270).  

Gabn işlemi ile ilgili olarak Hz. Peygamber “kendisi Peygamber s.a.v. ile birlikte 

namazgâha çıkmışlar. Resulullah s.a.v. insanların alışveriş yaptıklarını görünce şöyle buyurmuştur: 

‘Ey tüccar topluluğu!’ Tüccar, dinlemek üzere yüzlerini kendisine doğru çevirmişler. Resulullah 

s.a.v. de şöyle buyurmuştur; ‘Tüccar kıyamet gününde günahkârlar olarak diriltileceklerdir. Ancak 

Allah’tan korkan, iyi ve doğru olanlar müstesna’” buyurmuştur. 

Gabn; fahiş (çok aldatma) ve yesir (az aldatma) olmak üzere ikiye ayrılır. Fahiş sözcüğü, 

fuhuş mastarından ism-i fail olup, kök anlamı; söz veya işin çok çirkin olması, haddi ve ölçüyü 

aşmak, yüz kızartıcı iş yapmak demektir. Böylece fahiş fiyat bir malın normal piyasa değerinin çok 

üstünde veya altında satılmasını ifade eder. Çünkü haksız ve ölçüsüz olarak fiyat yükselten kimse 

insanların mallarını haksız yemiş ve onları Allah’ın mubah kıldığı şeylerden mahrum etmiş olur 

(Döndüren, 1993; 271). Bu durum ile ilgili Hadislerden bazı örnekler şu şekildedir: 

Bir adam Peygamber s.a.v.’e kendisinin alışverişte aldatıldığını söylemiş, Peygamber 

s.a.v.’de: “Bir şey satın aldığın zaman: ‘Dinde aldatma yoktur’ deyiver” buyurmuştur. Peygamber 

s.a.v. şöyle buyurdu: “Yemin, malı sattırır, (fakat) bereketi kaldırır”.  

Adamın biri pazarda bir malı satışa çıkarmış ve Müslümanlardan birini bu malı almaya 

teşvik için, verilen fiyattan fazlaya bu malı satın aldığına yemin etmiş, bunun üzerine de: “…Onlar 

ki Allah’ın ahdini ve kendi yeminlerini birkaç paraya satarlar, işte onların ahirette hiç nasibi 

yoktur” (Al-i İmran, 3; 77) mealindeki nazil olmuştur. 
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 Yiyecek, atıştırılan şey. 

4
 Bu çalışmada kullanılan hadisler, aksi belirtilmedikçe Seyyid Mansur Ali Hasif el Hüseyni eş-Şafii (çev. 

Bekir Sadak), Tac Tercemesi adlı eserinden alıntılanmıştır. 
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İşadamı ticari işlemlerinde yanıltıcı davranışlardan (gabn) kaçınmalıdır. Zira bu tür 

davranışlar alışverişte taraflardan birinin zararı ile sonuçlanır. Bu nedenle gabn bir anlamda 

hilekârlık olarak nitelendirilir (Çapak, 2012; 150). Bu durumun önemi şu şekilde aktarılmıştır: 

Müslüman tüccarlar o zamanlar biliyorlardı ki, verilen sözü tutmamak, ölçüde ve tartıda 

hile yapmak, müşteriyi aldatmak, emeksiz kazanç temin etmek, bu şekilde elde edilen paralardan 

hayır yapmak veya sadaka vermek, başkası mal satarken ucuz fiyata kendi malını ileri sürmek, fiyat 

arttırmak maksadıyla müşteri gibi gözükmek, birinin malını diğerinden daha ucuz fiyata almaya 

kalkmak, mal sahibinin bilgisizliğini istismar ederek değerinden daha ucuza almak, pazara gelen 

malların yolunu kesip ucuza mal etmek ve bu malları pazarda daha pahalıya satmak, müşteriye 

kıymeti düşük veya geçmeyen paralar vermek sattığı malı faiş fiyata satmak, borç verdiği kişiyi 

rastgele sıkıştırmak, aldığı borcu zamanında iade etmemek, alışveriş esnasında İslami terbiyeye 

uymayan söz ve davranışlarla insan haysiyetini zedelemek, ülkesine zarar getirecek alışverişte 

bulunmak insanların ihtiyacını fırsat bilerek pazarlık yapmak, İslam dininin kesinlikle söküp attığı 

cahiliye devrine ait özelliklerdir (El-Mısri Çev. Şimşek, 1982; 483-484). 

1.2. Selem 

Dönemin Mekke’si oldukça önemli bir ticaret şehri idi. Böyle bir ticaret şehrindeki değiş 

tokuşlar faiz gibi kavramların sık sık gündeme gelmesine sebep olmuştur. Ancak faizin İslamiyet’te 

yasaklanması başka uygulamaları gündeme getirmiştir. Bunlardan bir tanesi de “selem” 

uygulamasıdır. 

Vadeli bir malın, peşin para ile satın alınmasına selem denilmektedir. Selemin yanında 

selef diye uygulanan bir kavram daha bulunmaktadır. Selef kısmen selem anlamı taşımaktadır. 

Kısmen selem denmesinin sebebi, o dönemdeki İslam toplumunda bilinen ve uygulanan selem gibi, 

seleme konu olan malın cinsinin, fiyatının ve miktarının belirli olmamasıdır. İbnü-l-Esir selem’i 

finansman kaynağı olarak görmüş ve şu şekilde tanımlamıştır; satılık bir mala, o malın teslim 

alınacağı zamandaki yeni fiyatında meydana gelecek fiyat farkından dolayı belli bir vade ile 

finansman sağlamaktır (Gül, 2005; 76-77).   

İbnü’l-Münzir, selemin caiz olduğu konusunda görüş birliği olduğunu belirttikten sonra 

şöyle der: “Çünkü selem, insanların muhtaç olduğu bir muameledir. Zira tarım, meyvecilik veya 

ticaretle uğraşanların çeşitli zamanlarda krediye ihtiyacı olur. İşte selem onlara muhtaç oldukları bu 

finansmanı sağlamış olur (Döndüren, 1993; 308).  

Peygamber s.a.v. Medine’ye geldi. Medineliler o zamanlarda bir ve iki seneye kadar 

meyvelerde paranın peşin ödenip, malın bir zaman sonra teslim edilmesi anlamına gelen selem 

satışı yapıyorlardı. Bunun üzerine Peygamber s.a.v.: “Kim meyveyi, selem satışı ile satarsa, belli 

edilmiş ölçek ve tartıda, belli bir vadeye kadar yapsın” buyurdular. Diğer bir hadiste ise; “kim bir 

şeyde selem yaparsa, artık selem yaptığı şeyden başka bir malı aramasın” denilmekte ve akit 

yapılmasından dolayı artık durumda herhangi bir değişikliğin tek taraflı yapılamayacağı ima 

edilmektedir. 

Abdullah b.Şeddad ile Ebu Bürde beni, Abdullah b. Ebi Evfa’ya gönderip, “kendisinden 

ashabım Hz. Peygamber s.a.v. zamanında buğdayda selem yapıp yapmadıkları hakkında sor” 

dediler. Sorunca, İbn-i Ebi Evfa: “Şam halkının Nit denilenlerine buğday, arpa, zeytinyağında belli 

ve Muayyen vade ile selem satışı yapardık” diye cevap verdi. “Bu mallar kendilerinde bulunanlarla 

mı?” diye sordum. “Bunu onlara sormazdık” cevabını verdi. Sonra Beni İbn-i Ebza’ya gönderdiler. 

Ona da sordum. O: “Evet selem satışı yapardık ve onlara kendi ekinleri olup olmadığını 

sormazdık” diye cevap verdi. 

2. İslamiyet’te Faiz  

Faiz İslamiyet’te riba sözcüğünde karşılık bulmaktadır. İslam dininin ekonomi alanındaki 

düzenlemelerinden bir tanesi olan faiz (riba), Arapça kökenli bir sözcük olup artan, fazlalık 

anlamlarına gelmektedir. Sözcüğün asıl kökeninde mutlak çoğalma anlamı bulunmaktadır.  

Cahiliye döneminde bir kimsenin diğer bir kimse üzerinde, vadesi belirli alacağı olurdu. 

Borcun vadesi dolduğunda, alacaklı borçluya, “ödeyecek misin? arttıracak mısın?” diye sorar ve 
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eğer borç ödenirse faiz işlemez, ancak süre artarsa bu defa borç süresi uzar ancak faizden dolayı 

borç artardı (Beyhaki, 1990; 120). 

Ürem, nema (TDK, 1979; 287) anlamlarında da kullanılan faiz, Kuran-ı Kerim’de birçok 

fazla ayette bahsedilmiştir. Faiz vurgusunun son olarak yapıldığı durum Hz. Peygamber’in, Veda 

Hutbesinde yer almaktadır: “Kimin yanında bir emanet varsa, onu hemen sahibine versin. Biliniz ki 

faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz de Abdulmutallib’in 

oğlu (amcam) Abbas’ın faizidir. Lakin anaparanız size aittir. Ne zulmediniz, ne de zulme 

uğrayınız” (www.diyanet.gov.tr, 2010). 

2.1. Nesie ve Fadl Faizi 

İslamiyet’te faiz konusunu Kur’an-ı Kerim’e ve Hz. Muhammed’in hadislerine dayanarak 

ikili bir ayrımla şekillendirmek mümkündür. Bunlar nesie yani (borç) faizi ve fadl (alışveriş) 

faizidir. 

2.1.1. Nesie Faizi  

Nesie faizi günümüz bileşik faizine benzemektedir. Örneğin 100-TL’lik borç bir yılın 

sonunda 120-TL, ikinci yılın sonunda 144-TL oluyorsa bu nesie faizi olarak adlandırılmaktadır. Bu 

durum,  “Ey iman edenler, öyle kat kat katlayarak faiz yemeyin….” (Al-i İmran, 3;130) ayetinde 

bahsedilmektedir. Burada faizin katlanarak uygulanması bileşik faizi hatırlatmaktadır.  

Faiz, İslamiyet’te onaylanmayan bir durumdur. Bunun yerine sadaka teşvik edilerek 

yardımlaşmanın önü açılmaktadır. Sadaka, genelde karşılıksız mal ve para vermek, başkasına iyilik 

etmek anlamında kullanılmaktadır (Akşit, 2007; 77). Kur’an-ı Kerim’de faizin kötü bir kazanç 

kapısı olduğu ve faiz yerine toplumsal dengeleri korumak için sadakaya yönelinmesi gerektiği 

şöyle belirtilmektedir; “…İnsanların malları içinde artsın diye faizle her ne verirseniz, Allah 

katında artmaz. Ama Allah’ın hoşnutluğunu isteyerek her ne sadaka verirseniz; işte bunu yapanlar 

sevaplarını kat kat arttıranlardır” (Rum, 30; 39). Ayette, ayrıca faizli işlemlerin bilinenin aksine, 

elde bulunanı arttırmayacağını, tam aksine azaltacağından, bunun yerine sadakanın 

yaygınlaştırılması ile hem toplumsal fayda sağlanacak hem de Allah katında sevap kazanılacağı 

vurgulanmıştır. 

Bakara Suresinde şöyle emredilmektedir: “…Faiz yiyen kimseler, ancak şeytan çarpmış 

kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların: “Alışveriş, tıpkı faiz gibidir” demeleri yüzündendir. 

Oysa Allah, alışverişi helal, faizi haram etti. Bundan böyle her kim Rabbi tarafından kendisine bir 

öğüt gelir de faizden vazgeçerse, artık geçmişte aldığı onundur ve hakkındaki kararı Allah 

verecektir. Her kim de döner, yeniden faiz alırsa, işte onlar ateş ehlidir, hep orada kalacaklardır. 

Allah, faizi mahveder ve sadakaları (zekâtları) arttırır, Allah, günahkâr, ısrarlı inkârcıların hiçbirini 

sevmez. İman edip iyi işler yapan ve namaz kılıp zekât verenlerin, Rablerinin katında şüphesiz 

kendilerine ait mükâfatları vardır. Onlara bir korku yoktur ve hiç üzülmeyeceklerdir. Ey bütün 

iman edenler, Allah’tan korkun ve eğer gerçek mü’minler iseniz faiz hesabından kalan bakiyeyi 

almaktan vazgeçin. Eğer böyle yapmazsanız, o halde Allah ve O’nun elçisi tarafından bir savaş 

açılacağını bilin. Eğer tevbe ederseniz, anaparanız sizindir….” (Bakara, 2; 275-279). Ayette açıkça 

faiz yasaklanmış ve faiz almak için alışverişi öne sürmenin de durumu değiştirmeyeceğinden 

bahsedilmiştir. Ayrıca İslamiyet’in alışveriş ve faiz olaylarını nasıl keskin bir şekilde birbirinden 

ayırdığının net bir ifadesi “Allah alışverişi helal, faizi haram etti” şeklinde emredilmiştir. Diğer 

yandan ard arda sıralanan ayetlerde
5
 zekât ile faizin karşılaştırılması da yapılmıştır. Bu durumda da 

yine faizin yasaklanmış olması durumu değişmezken, zekât (vergi) verilmesi teşvik edilmiştir.  

Riba’nın - nesie’nin yasaklanması ticari ortaklıkların gelişmesini teşvik eder. Zira bu 

şekilde emek-sermaye çelişkisi bertaraf edilmekte, tasarruf ve yatırım olguları birleşmektedir. Yine 

kar saiki ve girişim faktörü önem kazanmaktadır. (Tabakoğlu, 2008; 390). 

 

                                                 

 
5
 Örneğin Bakara 2;275-276-278-279 ayetlerinde ard arda faiz ile ilgili ayetler sıralanmıştır. 
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2.1.2. Fadl Faizi 

Fadl faizi bir şeyin, benzer bir şeyle fazlasıyla değiştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu 

durumun da faizin bir çeşidi olarak yasaklandığı bilinmektedir. Fadl faizine şu hadisler örnek 

olarak verilebilir; “Yüz dinarı dirhemlerle değiştirmek istedim. Talha b. Abdullah beni çağırdı. 

Pazarlık edip anlaştık. Benden dinarları aldı ve elinde çevirmeğe başladı. Sonra haznedarım 

Gaabe’den (Gaabe, Medine etrafında bir orandır) gelince işi hallederiz. dedi. Hz. Ömer de 

yaptığımız muameleyi dinliyordu. Bana hitaben: “Vallahi dirhemleri alıncaya kadar Talha’nın 

yanından ayrılma. Çünkü Resullüllah s.a.v. şöyle buyurdular:” dedi. “Altunun altunla satılması 

ribadır (faizdir). Meğerki teslim ve tesellüm aynı mecliste yapıla. Buğdayın buğday ile satılması 

ribadır (faizdir). Meğerki teslim ve tesellüm aynı mecliste yapıla. Arpanın arpa ile satılması ribadır 

(faizdir). Meğerki teslim ve tesellüm aynı mecliste yapıla. Kuru hurmanın kuru hurma ile satılması 

da ribadır (faizdir). Meğerki teslim ve tesellüm aynı mecliste yapıla”. 

Fadl faizi, günümüzde şartlarında çok fazla uygulanma fırsatı bulunamayan bir faiz 

çeşididir. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için şu şekilde bir örnek uygulama yerinde olacaktır: 

Mesela; 10 gram ağırlığındaki bir bileziği, 5 dinara satın alsak, bir dinar yaklaşık 4 gram olduğuna 

göre, 20 gram altınla, 10 gram bilezik şeklindeki altını değişmiş oluruz. Böyle bir piyasadaki 

dinarlar, ziynet eşyasının çok kıymetlenmesi nedeniyle ziynete dönüşür. Bunun aksine 20 gr. 

ağırlığındaki bir bileziği, 2,5 dinara satın alsak, yine gerçekte bu bileziği 10 gr. altınla değişmiş 

oluruz ki, böyle bir piyasadaki altın ziynet eşyaları dinara dönüşür. Para ve ziynetteki darphane ve 

işçilik masraflarını ayrıca değerlendirmek gerekir (Döndüren, 1993; 394). Örnekte verilen altın gibi 

işlem yapılan gümüş ile dirhem ilişkisi de bu durumdadır. 

Ancak altının gümüşle mübadelesinde farklı cinste oldukları için herhangi bir sakınca 

görülmemiştir. Diğer yandan bu durum sadece değerli madenler için geçerli değildir. Peygamber 

s.a.v. şöyle buyurdu: “Altının altınla, gümüşün gümüşle, buğdayın buğdayla, arpanın arpayla, kuru 

hurmanın kuru hurmayla, tuzun tuzla satışı, miktar fazlalığı olmadan, misli misline ve elden ele 

derhal teslim olursa istediğiniz gibi satınız.” hadisinde bahsedildiği gibi hurmanın hurma ile tuzun 

tuz ile mübadelesi de yasaklanmıştır.  

Son olarak bir rivayette şu ziyade vardır: “kim fazla alır veya fazla verirse, muhakkak faiz 

yapmış olur. Faizi alan da veren de günahta müsavidir” hadisinde genel bir hüküm ile İslamiyet’te 

faiz konusu açıklığa kavuşturulmuştur. 

2.2. Karz-ı Hasen 

İslamiyet, fakirin ömür boyu fakir kalmasını hedef alan tefeciliği toptan reddeder. Bunun 

yerine fakire sermaye mahiyetinde kar ortaklığına para vermeyi Müslümanlara öğütler (El-Mısri, 

Çev., Şimşek, 1982; 484). Kuran-ı Kerim’de faizsiz işlemleri teşvik eder nitelikte ayetler 

bulunmaktadır. İslam fıkhında karz-ı hasen, faizsiz olarak verilen borç demektir. Çünkü herhangi 

bir yarar sağlayan her türlü karz işlemi faizdir (Erdoğan, 2010; 232). Çeşitli kabiliyet ve 

yeteneklere sahip bir insana veya mesleğine, işine yeni atılmış olan fakat mali imkânsızlıklar içinde 

kıvranan bir kimseye borç para verilerek onun kalkınmasını sağlamak aynı zamanda kalkınanın da 

itici gücüdür (Kayadibi, 2007; 21). 

Karz kelimesi Kur’an-ı Kerim’de altı ayette geçmektedir. Bu altı ayetin hepsinde de güzel 

kelimesi ile beraber karz-ı hasen (karzan hasanen) şeklinde gelir. Kaynaklarda bir karşılık 

beklemeden sırf Allah rızası için ve onun kullarına yardımcı olmak maksadıyla verilen ödünç 

paranın, sahibi için sevap, bereket ve bağışlanma sebebi olacağı ifade edilmiştir (Eskicioğlu, 1999; 

119). Bahsi geçen ayetleri şu şekilde sıralamak mümkündür: 

“…Kim var; Allah’a güzel bir borç sunsun da Allah ona birçok katlarını katlayıversin. 

Allah hem sıkar, hem açar. Hepiniz döndürülüp O’na götürüleceksiniz” (Bakara, 2; 245). 

“…Allah’a gönülden ödünç verirseniz, kesinlikle günahlarınızı silerim ve sizi altlarından 

ırmaklar akan Cennetlere koyarım. Bundan sonra içinizden her kim nankörlük edip küfre saparsa, 

artık düz yolun ortasında sapmış, kendisini zayi etmiş olur” diye buyurmuştu” (Maide, 5; 12). 
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“…Ne büyük adamdır o ki; Allah yolunda güzel bir borç verir, Allah da ona kat kar arttırır. 

Ve (ayrıca) ona büyük bir mükâfat vardır” (Hadid, 57; 11). 

“…Sadaka ve zekât veren erkek ve kadınlar, Allah yolunda güzel bir şekilde borç verenler, 

işte o verdikleri mal, onlar için kat kat arttırılır. Ve (ayrıca) onlar için güzel bir mükâfat vardır” 

(Hadid, 57; 18). 

“…Eğer Allah için güzel bir şekilde borç verirseniz, Allah onu sizin için katlar ve sizi 

bağışlar. Çünkü Allah, çok iyi karşılık veren, şefkat ve hilm ile muamele edendir” (Teğabün, 64; 

17). 

“…Allah için güzel bir şekilde borç verin. Siz önceden kendi lehinize ne yapmışsanız, onu 

Allah katında daha yararlı ve mükâfatça daha büyük olarak bulacaksınız. (Son olarak) Allah’tan 

bağışlanma dileyin. Şüphesiz O, çok bağışlayan ve çok acıyandır” (Müzzemmil, 73; 20). 

Karz-ı hasen, yani güzel bir borç olarak da tanımlanan infakı, Allah kendisine verilmiş borç 

olarak kabul etmekte ve karşılığını kat kat vereceğini hükme bağlamaktadır (Bayraklı, 2001; 376). 

Karz-ı hasen, yalnızca fertten ferde yapılan bir davranış ve borç verme biçimi olmayıp, devletçe ya 

da kişilerce oluşturulacak vakıf veya fonlardan, müteşebbisler için verilen kredileri de kapsar. 

(Yılmaz, 2011; 142). 

3. İslamiyet’te Vergi 

Vergi, devletin kontrol altında tutmak için çaba gösterdiği en önemli denetim alanlarından 

biridir. Devletler, mali anlamda denetim yaparken birebir muhasebe kayıtlarına da başvururlar. 

Hem kamu finansmanı hem de muhasebe kayıtları açısından vergilendirme işlemi günümüze kadar 

sürekli güncelliğini koruya gelmiştir. 

Devletler, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli olan finansmanı mensubu olduğu 

halktan vergi adı altında topladığı paralarla sağlar. Gerek bu vergilerin toplanmasında, gerekse 

toplanan vergilerin ihtiyaç duyulan yerlere harcanmasında bütün işlemlerin kayıt altına alınması 

önem arz etmektedir. Bu durum hem vergiyi ödeyecek olan birimler, hem de vergiyi gerekli yerlere 

harcayacak olan devlet açısından bir muhasebe işleminin gereğini ortaya koyar (Gökgöz, 2010; 

176). 

Müslümanların İslam devleti içinde ödedikleri her çeşit vergi başlangıçta yani Mekke 

döneminde ve Medine’nin ilk yıllarında çeşitli isimler altında ifade edilmiş ise de Medine 

döneminin sonuna doğru yani hicri 7-10 yıllarında artık devlet içinde Müslümanların ödedikleri 

vergi şeklindeki mali mükellefiyetler zekât ve sadaka adı altında toplanmaktadır. Müslümanların 

ödedikleri her çeşit vergi, hangi isim altında olursa olsun zekât veya sadaka mana ve mefhumu 

altında değerlendirilebilmesine rağmen gayri Müslimlerden tahsil edilen hiçbir verginin zekât 

hukuku içinde mütalaa edilmediği görülmektedir ( Eskicioğlu, 2007; 209). 

Diğer taraftan laik gelir (Müslüman olmayanlardan alınan vergi gelirleri) ise, haraç veya 

arazi vergisi, cizye veya baş vergisi, Müslüman olmayan tüccarlara konulan vergi, ganimet hissesi, 

madenler, hazine ve vasiyet yapmadan ölüp de mirasçısı olmayan şahısların mallarından alınan 

vergileri içine alır (Aghnides, çev.: Armağan, 2003; 171). 

3.1. Zekât ve Sadaka 

Zekât kelimesi Kur’an’da otuz iki defa zikredilmiş, yirmi yedi defasında namaz ile birlikte 

beş defasında da ya ayrı olarak ya da diğer ibadetlerle beraber ayetlerde yer almaktadır. Bu 

konudaki en önemli husus, zekâtın tek başına geçtiği ayetle, zekât vermeyenin ahirete 

inanmadığının bildirilmiş olmasıdır. Bunun açık ifadesi şudur: Zekât vermeyen, sadece ahireti 

inkâr etmekle kalmaz, aynı zamanda o, İslam’ın en önemli esaslarından birini de inkâr etmiş sayılır 

(Çapak, 2012; 43). Kur’an-ı Kerim’de zekât ile ilgili olarak geçen ayetlerden bazıları şu şekildedir: 

“…Sadakalar (zekâtlar) ancak fakirler, miskinler, zekât toplama görevlileri, kalpleri 

İslamiyet’e ısındırılmak istenenler, köleler, borçlular, Allah yolundakiler, yolda kalmışlar içindir. 

Allah tarafından kesin olarak böyle farz olarak bildirildi. Allah her şeyi bilendir, sonsuz hikmet 

sahibidir” (Tevbe, 9; 60) 
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“…Sana neyi (kime) infak etmeyi sorarlar. De ki: “Vereceğiniz nafaka, ana-baba, en 

yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak daha ne yaparsanız, Allah onu 

muhakkak bilir” (Bakara, 2; 215). Kur’an-ı Kerim’in bu iki ayetinde vergi ile ilgili önem 

vurgulanmış ve verginin bazı işlevlerinin (sosyal devlet) yerine getirilmesinin aracı olunmadan 

zekât alan ve veren arasında gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Diğer bir ayette ise; ”…Bunların 

mallarından bir sadaka al ki, onunla kendilerini hem (maddeten) temizler, hem manen arındırsın. 

Bir de haklarında dua ediver. Çünkü senin duan onların kalplerini yatıştırır. Allah işitendir, 

bilendir” (Tevbe, 9; 103) denilerek sadaka olarak verilen vergi benzerinin hem dünya hem de ahret 

hayatına etki edeceği vurgusu yapılmıştır. 

“…Ey bütün iman edenler, alışverişin, dostluğun ve şefaatin olmayacağı gün gelmeden 

önce, size verdiğimiz mallardan infak
6
 edin. Kâfirler ise hep o zalimlerdir” (Bakara, 2; 254) 

denilmektedir. Zekât konusu başka bir ayette “…Ey bütün iman edenler, haberiniz olsun ki, 

hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan 

çevirirler. Altını ve gümüşü hazineye tıkıp da, onu Allah yolunda harcamayanları ise acı bir azap 

ile müjdele! O gün ki, bunların üzeri Cehennem ateşinde kızdırılacak ve kendilerinin alınları, 

böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak ve : “İşte bu, sizin kendiniz için derip tıktıklarınız
7
. Haydi, 

tadın bakalım derip tıktıklarınızı! denilecek” (Tevbe, 9; 34-35) şeklinde ifade edilmiştir. 

Kur’an-ı Kerim’de otoritenin temel gelir kaynaklarından olan vergi konusunda şöyle bir 

ayet bulunmaktadır; “…Dediler ki: “Ey Zülkarneyn! Ye’cüc ve Me’cüc (adlı kavimler) yeryüzünde 

bozgunculuk yapmaktadırlar. Onlarla bizim aramıza bir engel yapman karşılığında sana bir vergi 

verelim mi?”. Zülkarneyn, “Rabbimin bana verdiği (imkân ve kudret, sizin vereceğiniz vergiden) 

daha hayırlıdır…” dedi” (Kehf, 18; 94-95) ve bir diğer ayette “…Ey Muhammed! Yoksa sen 

onlardan bir vergi mi istiyorsun (da inanmıyorlar)? Rabbinin vergisi daha hayırlıdır…” (Mü’minün, 

23; 72) şeklinde vergiye vurgu yapılarak verginin İslamiyet’teki yeri ortaya konmuştur. 

İslam dini, mensuplarına bazı mali ibadetleri de belli şartlar altında zorunlu kılmaktadır. 

İslam toplumlarda gelir akışının yönünü belirleyen zekât, her Müslüman’ın belirli bir malvarlığını 

aşan tutarının belirli bir miktarını ödemek zorunda oldukları bir vergidir. Zekât aslında bir servet 

vergisidir (Sulaiman, 2003; 158).  

Zekât bu anlamı ile aynı zamanda bir İslam devleti için kamu maliyesinin de bir ayağı 

niteliğindedir. Zekâtın birinci özelliği yoksulluğun azaltılması için zenginlerin malvarlıklarının 

%2,5 ile %20’si arasında değişen kısmını dağıtılmasıdır. Bu durum açıkça belirtilmiştir ki zenginler 

arasında bir hoşgörü ve şefkat oluşturmak için açık bir örnektir (Zaman, 2008; 41). Bu konuyla 

ilgili Kur’an-ı Kerim’de “…İman edip de Allah yolunda malını dağıtanlara gelince, onlara büyük 

ecir vardır” (Hadid, 57; 7)  buyrulmaktadır. Bir hadiste de şöyle buyrulmaktadır: “Malının zekâtını 

verdiğin vakit, üzerinde olan borcunu muhakkak ödemişsindir” (Mansur, Çev. Sadak, 1992; 14). 

Bu ayet ve hadisler sadece belirtilen şartlarda malı olan Müslümanların zekât vermesinin zorunlu 

olduğunu belirten ifadelerdir. Ancak zekât mevzuu sadece bunlardan ibaret değildir. Kimlerin zekât 

vermesi gerektiği, kimlere verilmesi gerektiği, hangi mallardan verilmesi gerektiği ve ne kadar 

verilmesi gerektiği gibi konularda ayrıca kendine yer bulmuştur. “…Namazı dürüstçe kılın, zekâtı 

verin ve rükû edenlerle birlikte siz de rükü edin!” (Bakara, 2; 43) …”, ”… Onlar ki, zekât vermek 

için çalışırlar” (Mü’minun, 23; 4).  

Zekât yani bir anlamda vergi hakkında Peygamber s.a.v.’in şöyle buyurduğu rivayet 

edilmiştir: “Zekâtını vermediği altın ve gümüşe sahip olan hiçbir kimse yoktur ki bu altın ve 

gümüşler, tabakalar halinde Cehennem ateşi üzerinde kızdırılıp sahibinin alnı, böğrü ve sırtı 

bunlarla dağlanmasın. Bunlar soğudukça yeniden kızdırılır ve bu dağlanma, miktarı ellibin sene 

olan bir günde tekrarlanır. Ta ki kullar arasında Allah’ın hükmü belli olup, Cennet veya 

Cehenneme götüren yol kendisine gösterilinceye kadar devam eder.” (bunu işiten Ashab-ı Kiram) 

Dediler ki: “Ya Resulallah! Deve sahiplerinin de durumu böyle midir?” Resulullah s.a.v.: “Devenin 

                                                 

 
6
 Harcama. 

7
 Meal’de “tıktıklarınız” olarak bahsedilen sözcük, esas olarak biriktirme, saklama, harcamama gibi 

anlamlarda kullanılmaktadır. 
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hakkını vermeyen deve sahiplerinin de durumu böyledir. Devenin haklarından biri ise onun su 

içmeğe götürüldüğü zaman sağılmasıdır”. 

Hakkı (yani zekâtı) verilmeyen devenin sahibi kıyamet gününde geniş bir sahada develerin 

önünde yüzüstü bırakılır ve onlardan hiçbir şey kaybolmadan, ucu bucağı olmayan bu sahada 

ayakları ile onu döver ve ağızları ile ısırırlar ve böylece birbiri ardınca miktarı ellibin sene olan bir 

günde üzerlerinden geçerler. Bu da kullar arasında Allah’ın hükmü belli olup gideceği Cennet veya 

Cehennem yolu kendisine gösterilinceye kadar devam eder. Ashab-ı Kiram: “Ya Resulallah! Sığır 

ve koyunda da hüküm böyle midir?” diye sordular. Resulullah s.a.v.: “Hakkını, yani zekatını 

ödememiş olan hiçbir sığır ve koyun sahibi yoktur ki, kıyamet gününde, onlardan hiçbir şey 

kaybolmadan, koyunların sahibi geniş bir sahada onların önüne koyulmasın. Bunların arasında eğri 

boynuzlu, boynuzsuz ve boynuzu kırık bir tane yoktur. Hepsinin boynuzları sağlam olan bu 

koyunlar boynuzları ile sahibini toslar ve birbiri ardınca miktarı ellibin sene olan bir günde ayakları 

ile onu çiğneyip geçerler. Ta kullar arasında Allah’ın hükmü belli olup, gideceği yolun Cennet veya 

Cehennem olduğu kendisine gösterilinceye kadar devam eder”. 

“Bundan sonra şunu haber vereyim ki, Peygamber s.a.v. ticaret mallarınızdan zekât 

vermenizi emrederdi” hadisinde bahsedildiği gibi zekat, ticaret mallarından alınabildiği gibi, 

“devede devenin zekâtı, davarda davarın, sığırdan sığırın, elbiselik bez ve kumaşlarda da bez ve 

kumaş zekâtı vardır” hadisinde açıklandığı şekilde canlı hayvandan da belirtilen oranlarda zekat 

alınması söz konusudur.  

Hz. Peygamber s.a.v. şöyle buyurdu: “İçi tertemiz olarak verilen talimatı yerine getiren 

kasa memuru, (Haznedar) sadaka verenlerden biridir”.  

3.2. Öşür 

Öşür kelimesi Türkçe’ye Arapça’daki “uşr”dan geçmiştir. Uşr ise 1/10 demektir (ç. Uşur, 

aşar). Terim anlamı ise “ toprak ürünlerinden tahsil edilen” zekât’tır (Erkal, 2007; 9). Öşür, bir 

açıdan imanın bünyesine girmesine rağmen, esas itibariyle bir mali edadır (Aghnides, Çev.: 

Armağan, 2003; 250).  

Kur’an-ı Kerim’de En’am suresinin 141. ayetinde öşürden bahsedilmektedir: “O çardaklı ve 

çardaksız Cennet-misal bağları, tatları ve yemişleri birbirinden farklı ekinleri, hurmaları, zeytinleri, 

narları, birbirine hem benzer hem benzemez bir şekilde yaratan hep O’dur. Her biri ürün verdiğinde 

meyvelerinden yiyin. Hasat ve toplama zamanında hakkını da verin, israf etmeyin; çünkü O israf 

edenleri sevmez” denilmektedir. Bu ayette “Hasat ve toplama zamanında hakkını da verin” 

kısmında geçen hakkını vermek, öşür vergisi olarak değerlendirilmektedir. Çünkü öşür için öne 

çıkan iki şarttan birisi Müslüman olmak, ikincisi ise, sahip olunan mahsulden alınmasıdır. 

Öşür ile ilgili diğer bir ayette “Ey bütün iman edenler, gerek kazandıklarınızın ve gerekse 

sizin için yerden çıkardıklarımızın temizlerinden Allah yolunda infak edin. Kendinizin göz 

yummadan alamayacağınız kötülerini vermeye yeltenmeyin ve Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı 

olmadığını ve mükemmellikler sahibi olduğunu bilin” (Bakara, 2; 267) denilmekte ve öşür 

vergisine işaret edilmektedir.  

3.3. Cizye 

İslam devletinin Müslüman olmayan tebaasından (zimmilerden) alınan baş vergisidir. 

Cizye kelimesi ceza kelimesiyle ilgilidir ve iyi veya kötü bir şeyin karşılığı, tazmini manasını taşır. 

Bu vergi bir yandan Müslümanların gayr-ı Müslimlerden üstün olduklarını sembolize eden 

ideolojik bir vergi vasfını taşırken, bir yandan da gayrı Müslimlerin devlet tarafından can, mal, 

ibadet güvenliklerinin sağlanmasının ve askerlik yükümlülüğünün dışında tutulmalarının bir 

bedelidir (Tabakoğlu, 2008; 342). 

Kur’an-ı Kerim inanmayanlardan cizye alınmasına yönelik “kendilerine kitap verilenlerden 

oldukları halde Allah’a ve ahiret gününe inanmayan, Allah’ın ve Peygamberinin haram ettiğini 

haram tanımayan ve hak dinini din edinmeyenlerle, küçülmüş oldukları halde elden cizye verinceye 

kadar savaşın” (Tevbe, 9; 29) denilmiş ve ayetin son kısmında gerekirse savaşılması emredilmiştir. 



111 

 

 

 

Cizye iki türlüdür. Bunlardan ilki antlaşma ve ittifakla konulan cizye, ikincisi ise ordunun 

kuvvetiyle fethedilmiş bölgenin durumuna bağlı olarak konulmuş cizyedir (Aghnides, Çev.: 

Armağan, 2003; 359-361). Cizyenin miktarı Müslüman olmayan teb’anın mali durumuna göre 

saptanır. Yani gelir ve servet farklılıklarına göre değişken bir vergi söz konusudur. Yoksul 

zımmilerden vergi (cizye) alınmaz. Kadınlar, çocuklar, köleler, sakatlar, yaşlılar yine cizyeden 

muaftırlar (Yılmaz, 2012; 215. 

3.4. Harac 

Harac, savaşla ele geçirilmiş olan arazilerden alınan bir vergidir (Söylemez, 2010; 120). 

Harac lügat manası itibariyle topraktan elde edilen ürün demektir. Savaş ile fethedilen topraklar, 

İslam Devleti’nin mülkiyeti altındadır. Bu topraklar umumiyetle, sahiplerine intifa hakkı ile 

bırakılır ve kendilerinden % 50’ye kadar ürün (harac) vergisi alınır (Tabakoğlu, 2008; 343). Kendi 

içinde ürünün belli bir miktarını öngören haraca “haracı mukasseme” adı verilirken, birim arazi 

yahut ağaç başına konulan yükümlülüğe ise “haracı muvazzaf” (sabit harac) adı verilir (Yılmaz, 

2011; 216). 

Haraç vergisinin gelişi daha çok fetihlerin süratle ilerlediği dört halife zamanına ve bilhassa 

uzun bir müddet hilafet makamında kalmış olan Ömer devrine isabet etmektedir. Halife Ömer 

bilhassa gayri Müslimlerden gelen vergilerin tahakkuk ve tahsili ile ilgili işleri ve keza bu nevi 

devlet gelirlerinin sarf yerlerini tespit ve halletmek için meydana getirdiği “divan teşkilatı” ile 

temayüz eder (Tuğ, 1984; 193). 

3.5. Gümrük Vergisi 

İslam’dan önce Arap yarımadasında mevcut şehirlerarası pazarlarda, getirilen ticari emtia 

üzerinden pazar idarecileri muayyen bir vergi alırlardı. İslam idaresi altındaki Medine pazarında da 

aynı şey devam etmekteydi. Buraya muhtelif yerlerden getirilen emtia üzerinden onda bir vergi 

alınırdı. Bu pazar idarecileri ise Hz. Peygamber tarafından bizzat tayin edilmişti. Özellikle bir 

vakitler bu işe memur olan Ömer kendi halifeliği zamanında konuyla ilgili ayrıntılı hükümler 

koymuştu (Tuğ, aktaran Tabakoğlu, 2008; 345). 

İslamiyet’te kamusal anlamda bir gelir gider eşitliği bulunmaktadır. Bahsedilen zekât, öşür, cizye, 

haraç ve gümrük vergilerinin dışında maden vergileri, ganimetlere fey gelirleri bulunmaktadır. 

Bunların arasında muhasebe anlamında fey gelirleridir. Fey gelirleri savaşlardan elde edilen 

ganimetlerdir. Ancak bunlar savaşılmadan elde edilen bir nevi vergi gibi değerlendirilebilecek 

savaş ganimetleridir. Fey gelirleri Hz. Peygamber döneminde Enfal suresinin 1. ve 41. ayetleri ile 

Haşr suresinin 6-10. ayetlerinde birlikte kullanılan bir sistemdir. Fey sistemi toprakların 

genişlemesine sebep olan fetihlerden sonra Hz. Ömer döneminde divan teşkilatı içinde 

değerlendirilen bir sistem olmuştur. 

Divan kelimesi, devlet idaresindeki idari, askeri ve mali hizmetlerin yerine getirilmesinde 

kullanılan deftere, bunların ve devlet memurlarının bulundukları yere verilen isimdir. İslam 

dünyasında “Divan” tabiri Hz. Ömer’in fey gelirlerini dağıtmak için kurduğu Divan teşkilatıyla 

birlikte yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır (Sarıçam, 2005; 284). Hz. Ömer’in kurmuş 

olduğu sistem dâhilinde gelirlere ait defterler tutulmakta ve yapılan giderler de bu fey defterlerine 

kaydedilmekteydi. 

3.6. Fitre-Nafaka 

Fitre (sadaka-i fıtr), ramazan bayramını geçirmemek üzere verilmesi gereken ve dinen 

vacip olan bir sadakadır. Hür ve nisaba malik olan her Müslüman bunu vermekle yükümlüdür 

(Yılmaz, 2011; 151). Sadaka-i fıtır, borcundan ve asli ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı 

mala sahip olan her Müslüman’a vaciptir. Bunda, zekâtta olduğu gibi, malın nami olması ve 

üzerinden bir yıl geçmesi gibi bir şart söz konusu değildir. Dinen zengin olan çocuk ve delinin 

malından veli veya vasisinin vermesi gerekir. (www.diyanet.gov.tr). 

Sadaka-i fıtır, zekât gibi malın değil başın zekâtıdır. Bunun için asıl ihtiyaçlardan fazla 

olan malın büyüyücü olması, üzerinden bir yılın geçmesi ve ticaret malı olması şart değildir 

(www.enfal.de). 
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Esas olarak halk arasında fitre olarak bahsedilen sadaka-i fıtr, toplumsal hayatta zenginden 

fakire kaynak aktarımı için, toplumsal dengenin sağlanarak faizle kaynak sağlanmasının önüne 

geçilmesi için konulmuş olan İslami bir uygulamadır. Fitre, zekât ve sadaka gibi birebir Kur’an-ı 

Kerim’de geçmemekle birlikte Hz. Peygamber dönemi ile birlikte uygulanmaya devam eden bir 

sadaka uygulamasıdır. 

Doğrusu felah buldu tezekki
8
 eden (arınan) ve rabbinin ismini anıp da namaz kılan! (A’la 

Suresi, 86; 14-15). Peygamber s.a.’e bu ayet hakkında sordular. Peygamber s.a.v. de “Bu ayet, 

sadaka-i fıtır hakkında nazil olmuştur”. buyurdu. (İbn- Huzeyme) 

Yukarıda bahsedilen ayette her ne kadar tezekki kelimesi zekât olarak meal edilse de Hz. 

Peygamber’in hadisinde, bunun sadaka-i fıtır olduğu rivayet edilmiştir. Sadaka-i fıtır ile ilgili 

rivayet edilen bir başka hadiste ise, “Peygamber s.a. “oruç tutan kimseyi boş ve kötü sözlerden 

temizlemek ve fakirleri doyurmak için sadaka-i fıtırı farz kılmıştır. Kim namazdan önce (bayram 

namazı) verirse, bu onun için makul bir zekât olur. Namazdan sonra veren için de her sadaka gibi 

bir sadakadan ibaret olur (Ebu Davud, İbn-i Mace, Hakim).  

Nafaka ayrıca beslenme, giyinme, barınma ve tedavi harcamalarını da kapsar. Koca 

karısının, herhangi bir kişi de bazı şartlarla yakınlarının bu tür ihtiyaçlarını karşılamakla 

mükelleftir. Yakınlar arasındaki nafaka mükellefiyeti çağdaş hukuk sistemlerinde hemen hemen 

yoktur. Bu durum sadece İslam hukukuna özgü bir durumdur. Buna göre çocuklar, torunlar, ana-

baba, büyükanne, büyükbaba yanında amca, kardeş, kardeş çocuğu, hala, teyze, dayı, gibi kan 

hısımları da karşılıklı olarak nafaka ile mükelleftirler. Bu halka daha da genişletilerek birbirine 

varis olabilecek bütün hısımlar arasında böyle bir mükellefiyet kurulabilir. (Karaman, aktaran 

Tabakoğlu, 2008; 230). 

İslam dini, nafaka borcu ve alacağını sadece aile çevresinde ele almayarak daha geniş bir 

çevreye yaymış, böylece toplumda sosyal dengenin ve barışın temininde önemli bir adım atmıştır. 

Hatta bir bölgede aç ve muhtaç bir kimsenin bulunması halinde, o mahallin halkı dinen sorumlu 

tutulmuştur (www.diyanet.gov.tr.). Kur’an-ı Kerim’de nafaka ile ilgili olarak bazı ayetler yer 

almaktadır. 

“…İmkânı bol olan imkânından harcama yapsın. Rızkı dar olan kişi ise, Allah’ın ona 

verdiği ölçüde harcama yapsın. Allah hiç kimseye verdiğinden başkasını yüklemez. Allah, her 

zorluktan sonra bir kolaylık yaratacaktır” (Talak, 65; 7). 

“…Sana neyi (kime) infak
9
 etmeyi sorarlar. De ki: “Vereceğiniz nafaka, ana-baba, en 

yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak daha ne yaparsanız, Allah onu 

muhakkak bilir” (Bakara, 2; 215).  

“…Her ne nafaka verdiniz veya adak adadınız ise, herhalde Allah onu bilir. Fakat 

(haksızlık ederek) zulmedenlerin yardımcıları yoktur” (Bakara, 2; 270). 

“…O, boşadığınız kadınları, gücünüz nispetinde, oturduğunuz yerde oturtun. Onları 

sıkıştırmak için onlara zarar vermeyin. Eğer hamile iseler, yüklerini doğuruncaya kadar onların 

nafakalarını verin. Eğer sizin için (çocuklarınıza) süt verirlerse, onların ücretlerini onlara verin. Ve 

aranızda güzelce anlaşın. Eğer zora girip anlaşamazsanız, başka bir kadın onun (baba) için 

(çocuğu) emzirecektir” (Talak, 65; 6). 

“…Allah’ın kitabını devamlı okuyanlar, doğruca namaz kılanlar, onlara verdiğimiz rızıktan 

gizli-açık nafaka verenler; işte onlar, yok olmayacak bir ticareti umuyorlar” (Fatır, 35; 29). Bu 

ayetin mealinde öne çıkan unsur, toplumun yaşam tarzına göre emrin anlatılmasında ticaret sonucu 

elde edilen kazancın bir kısmının fakirlere dağıtılması ile İslamiyet’in sosyal yönüne vurgu 

yapılmasıdır. 

                                                 

 
8
 Tezekki: Zekât vermek manasında meal edilmektedir. 

9
 Harcama 
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“…İman eden kullarıma de ki: İçinde dostluk ve alışveriş olmayan bir gün gelmeden 

namazı doğruca kılsınlar, gizli ve açık olarak onlara verdiğimiz rızıktan nafaka versinler” (İbrahim, 

14; 31). Bu ayette, alışverişten bahsedilerek “alışveriş olmayan bir gün gelmeden” derken 

İslamiyet’te ticaretin önemi ortaya konarak ticaret sonucu elde edilen kazançtan da ihtiyaç 

sahiplerine nafaka adı altında pay verilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.  

4. İslamiyet’te Muhasebe  

Muhasebe ile ilgili bir takım işlem ve uygulamalar çok önceden de toplumsal hayat ile iç 

içe geçmiş durumdaydı. Geçmişe ait birçok belgede rastlanan muhasebat işlerine Kur’an-ı kerim ve 

hadislerde de rastlamak mümkündür.  

4.1. İslamiyet’te Muhasebenin Tanımı ve İlkeleri 

Muhasebe, hesap bilimidir ve muhasebe, kelime anlamı ile hesap etme, ölçme, tartma 

anlamlarında da kullanılmaktadır (Canoğlu, 1985;1). Bu duruma uygun olarak, Kur’an-ı Kerim’de 

“…Alırken hile yapan, verirken hile yapanların vay haline! Onlar ki, insanlardan bir şey alıp 

ölçtükleri zaman, tam ölçerler. İnsanlar için bir şey ölçtükleri veya tarttıkları zaman, zarar ettirirler” 

(Mutaffifin, 83; 1-3) şeklinde bahsedilmektedir.  

Hesap etme, ölçme ve tartma kavramları Peygamber s.a.v. hadislerinde de yerini almıştır; 

“Muteber olan tartı Mekke halkının kullandığı tartıdır. Muteber olan ölçek de Medine halkının 

kullandığı ölçektir” ve “Yiyeceklerinizi ölçünüz ki, sizin için bereketli olsun”.  

Kuran-ı Kerim’de muhasebenin kayıtlama özelliğine uygun olarak en iyi örnek Bakara 

Suresinin 282. ayetidir. Bu ayet şöyledir: “…Ey bütün iman edenler! Birbirinizden belirli bir vade 

ile borç aldığınızda, onu yazın; aranızda doğrulukla tanınmış bir yazı bilen kişi, onu yazsın. Yazı 

bilen de kendisine Allah’ın öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmasın. Bir de borçlu adam söyleyip 

yazdırsın; her biri Allah’tan korksun ve haktan bir şey eksiltmesin. Eğer borçlu, aklı ermeyen biri 

yahut küçük veya kendisi söyleyip yazdıramayacak durumda ise, velisi dosdoğru söyleyip 

yazdırsın. Erkeklerinizden iki hazırı (hazır olan kişiyi) şahit gösterin. Eğer her ikisi de erkek 

olamıyorsa, o zaman, doğruluğuna güvendiğiniz (razı olduğunuz) bir erkek ile iki kadın şahit olsun 

ki, biri unutunca diğeri hatırlatsın. Şahitler de, çağrıldıklarında, kaçınmasınlar. Siz yazanlar, az 

olsun çok olsun, onu vadesine kadar yazmaktan üşenmeyin. Bu Allah yanında adalete en uygun 

olduğu gibi, şahitlik için daha sağlam ve şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir. Ancak 

aranızda peşin devrettiğiniz bir ticaretse, o zaman bunu yazmamanızda size bir günah yoktur. 

Alışveriş yaptığınızda da şahit tutun, bir de ne yazana, ne de şahitlik edene zarar verilmesin. Eğer 

zarar verirseniz, bu mutlaka kendinize dokunacak bir kanun dışılık olur. Allah’tan korkun! Allah 

size ilim öğretiyor ve Allah her şeyi bilir (Bakara, 2; 282). 

Bakara suresinin 282. ayeti, meal ve tefsirinden de anlaşılacağı üzere, muhasebenin 

evrensel kavramları olarak kabul edilen muhasebe temel kavramlarından “sosyal sorumluluk 

kavramı”na açıkça gönderme yapmaktadır. Aynı ayet benzer şekilde “tarafsızlık ve belgelendirme 

kavramı”nın adeta içini dolduran ifadelerle dolu olmasının yanında Bakara Suresinin 282. ayetini 

“maliyet esası kavramı”, “önemlilik kavramı” ile de ilişkilendirmek mümkündür (Can, 2008; 7). 

Tarafsızlık ve belgelendirme kavramına göre, muhasebe kayıtlarının gerçek durumu 

yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılması gerekir. Yani, her 

bir ticari faaliyet bir belgeye dayanmalıdır. Belge yoksa ticari bir işlem muhasebeleştirilemez. 

Dolayısıyla, ticari faaliyetler için belge düzenlenmesi, başka bir ifadeyle, her ticari faaliyetin 

belgeye dayandırılması, öncelikle muhasebenin temel kavramları gereği olmaktadır (Ertaş, 2007; 

21). Bu tanıma göre 283. ayette bu duruma rastlamak mümkündür; “…Eğer yolculukta iseniz ve bir 

yazıcı da bulamazsanız, elle alınan bir rehin tutun. Birbirinize güveniyorsanız, güvenilen kişi, 

üzerindeki emaneti ödesin. Ve Allah’tan korksun! Bir de, şahitliği gizlemeyin; onu kim gizlerse, 

kesinlikle kalbi vebal içindedir. Allah, bütün yaptıklarınızı bilir” (Bakara, 2; 283).  

Kur’an’ı Kerim’in en uzun suresinin en uzun ayeti olan bu ayette, borç-alacak ve alış-veriş 

işlemlerinde çıkacak anlaşmazlıkları önleyecek, tarafların haksızlığa uğramamasını sağlayacak 

belgelendirme, şahit tutma ve rehin gibi önlemlerin alınması istenmektedir. Bu uygulamaların nasıl 
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yapılacağı ve ne şekilde gerçekleştirileceği konusunda ayrıntılara kadar inilmiş olması konuya 

verilen önemi göstermesi bakımından dikkat çekicidir (Gökgöz, 2010; 71). 

Faiz ile birlikte, kâtiplikten (yazıcı) şu hadiste bahsedilmiştir: Resulüllah s.a.v., faiz yiyeni, 

yedireni, kâtip ve şahitlerini lanetledi “Bunların hepsi günahta müsavidirler” buyurdular. Hadisten 

de anlaşılacağı üzere yapılan ticari faaliyetler ve borç alacak ilişkileri bir şekilde kayıt altına 

alınmaktadır. Hadis’e göre faiz alıp verenin yanı sıra bu işlemi kayıtlayan kâtipler de günah işlemiş 

olmaktadırlar. 

Muhasebe işlemlerinin kayıtlanmasında temel özelliklerden bir tanesi de para ile ifade 

edilebilme zorunluluğudur. Kayıtlama, raporlama ve yorumlama işlemlerinin tam olarak ortaya 

konulabilmesi için para ile ifade edilen verilerin elde edilmesi gerekmektedir. Ancak her ulus kendi 

ulusal ya da dolaşımdaki parayı kullanarak işlemlerini yaparlar. Bu duruma örnek olarak 

aktarılabilecek olan ayette “…İşte birinizi bu paranızla şehre gönderin. Bakınsın; kimin yemeği 

daha temiz ise, ondan size bir yiyecek getirsin. Nazik davransın, kimseyi farkına vardırmasın” 

(Kehf, 18; 19) denilmektedir. 

Ayette para (bazı meallerde bu paranın gümüş olduğundan bahsedilir) ile yapılan bir 

mübadele dolayısıyla bir alışverişten bahsedilmektedir. Para vererek yemek almak işlemi 

gerçekleştirilirken “kimin yemeği temiz ise” sözü, bir seçim söz konusu olduğunu ortaya 

çıkarmakta ve serbest piyasa koşullarının kısmen de olsa geçerlilik kazandığını göstermektedir. 

Ayrıca paranın gümüş olduğu kabul edilirse, değerli madenlerin değişim aracı olarak 

kullanıldığının da bir göstergesi olabilecektir. 

4.2. İslamiyet’te Örnek Muhasebe Uygulamaları 

Bilim olarak muhasebe, ticari işlem ve olaylarla uğraşır (Komisyon, 1987; 13). Bu 

durumda muhasebenin konusu çok geniştir. Bu bazen kar, alım-satım bazen de harcama veya 

ücretlendirme olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum ile ilişkilendirilebilecek ayet’te; “…ve öte 

tarafta bir kervan gelmişti. Sucularını kuyuya göndermişlerdi. Sucu, kovayı kuyuya sarkıtınca: 

“Müjde, işte bir çocuk!” dedi. Onu köle olarak satmak üzere gizlediler. Hâlbuki Allah onların ne 

yaptıklarını çok iyi biliyordu. Sayılı dirhemler ile çok az bir paraya onu sattılar…”(Yusuf, 12; 19-

20) denilmektedir. Ayette öne çıkan konu, “dirhem” sözcüğü ile paradan bahsedilmesi ve 

beraberinde az bir bedel karşılığında gerçekleşmiş olan satış işleminin bulunmasıdır. Satış işlemi 

gerçekleştirilirken paranın peşin alınması ve karşılıklı olarak yapılan bir pazar yeri veya ortamda 

serbest piyasa şeklinde gerçekleşmiş olması ise muhtemel bir durumdur.  

İlkel toplumlardan itibaren insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından olan barınma ihtiyacı 

sonucunda ortaya çıkan barınaklardan Kur-an’ı Kerim’de bahsedilmektedir. Önceleri hiçbir 

ekonomik değeri olmayan, doğadan rahatlıkla karşılanabilen malzemeler zaman içerisinde 

kaynakların kıtlaşması sonucunda ekonomik değer kazanmıştır. “…Allah evlerinizin bir kısmını 

size barınak yaptı. Hayvanların derilerinden de nakliyat zamanında ve ikamet zamanında hafif 

taşıyabileceğiniz evler kıldı. Yünlerinden, yapağından ve kıllarından, bir süre kullanacağınız ev 

eşyası ve ticaret malı sağladı”(Nahl, 16; 80). 

Ayetin de son kısmında ise ticaret malından bahsedilmiştir. İslamiyet’te ticari işlemlerin 

sonucunda da muhasebeye konu olacak işlemlerin yapıldığı anlaşılmaktadır. Örneğin, 

“Baki’de
10

deve satışı yapardım da dinar karşılığında satar, fakat dinar yerine gümüş alırdım. 

Gümüş karşılığında satar, gümüş yerine dinar alırdım. Resulüllah s.a.v.’e geldim. Kendisine Hafsa 

r.a.’nın evinden çıkarken rastladım ve bu hususta sorunca: ‘Günün rayici üzerinden alırsan (ve 

derhal teslim ve tesellüm olursa) bir mahzur yoktur’ buyurdular” hadisinde değerli madenlerden 

imal edilen paradan bahsedilmekte ve eğer bu değişime bağlı satış işlemi yapılacak olursa, canlı 

hayvan satışı karşılığında bir tahsilât söz konusu olacaktır. 

 

                                                 

 
10

 Bahsi geçen hadiste “Baki” Medine’de bir alana verilen bir isimdir. Yani bir bölge (yer) adıdır. Önceleri 

pazaryeri olarak kullanıldığı bilinmektedir. 
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4.3. İslamiyet’te Diğer Muhasebe Olayları 

İslam’ın ortaklık anlayışında kar, prensip olarak, yaygın bir cüz şeklinde belirlenir. Karın 

%10, %20 veya %50’sini almak gibi. Kar, az olursa bu oranların miktarı azalır, çok olursa yükselir 

(Döndüren, 1993; 415). Buna göre, “Bir kimse, “Şunu şu kadara sat, fazlası senin” yahut 

“bölüşmek üzere ikimizindir” derse bir mahzur yoktur” hadisinde aslında basit bir ortaklıktan 

bahsedilmektetir. Benzer şekilde diğer bir hadiste ise; Peygamber s.a.v. şöyle buyurdu: “Allahü 

Teâlâ buyurdu ki: Ortaklar biri diğerine hıyanet etmediği müddetçe, ben iki ortağın üçüncüsüyüm. 

Hıyanet etti mi aralarından ayrılırım”, ifadesi ile yapılan ortaklık akitlerinden ve öneminden 

bahsedilmektedir.  

“Bedir’de hissemize düşen ganimetlerde ben, Ammar ve Sa’d ortak olduk. İbn-i Mes’ud 

ilave etti: bunun üzerine Sa’d iki esir getirdi. Ben ve Ammar ise bir şey getirmedik” hadisinde 

ikiden fazla kişinin sermaye koymadan fiili çalışmaları ile ortaklık kurabileceği ifade edilmektedir 

ki bu durum İmam Malik ile Ebu Hanife’ye göre de caizdir. İmam Şafii böyle bir ortaklığın caiz 

olmadığı görüşündedir. Çünkü iştirak eden her fert, vücudu ve çalışması bakımından diğerine 

nazaran müstakildir. Bunun için kazançlarının da müşterek olması gerekir (Sadak, III. Cilt, 1980; 

411). 

Kiralama, mülkiyetin durumu değişmeden sadece kullanım hakkının karşı tarafa verilmesi 

durumudur. Kiralama işlemleri menkul olabileceği gibi gayrimenkul olarak da karşımıza 

çıkabilmektedir. Hz. Muhammed’in sözlerinde de toprak kiralamasından bahsedilmiştir. “Ancak üç 

kişi toprağı ekip çalıştırabilir: Birincisi toprak sahibi olan adamdır ki toprağı ekip çalıştırır; ikincisi 

başkası tarafından çalıştırılmak üzere hiçbir karşılıksız olarak toprak kendisine verilmiş olan 

kimsedir ki, o da toprağı eker; üçüncüsü de altın veya gümüş karşılığında toprağı kiralamış olan 

kimsedir”. 

Harcama, para ve benzeri araçlarla ödemede bulunma veya ödeme vaadinde bulunmadır 

(Yükçü, 2007; 34). Harcama ile ilgili Talak süresinde “…İmkânı bol olan, imkânından harcama 

yapsın. Rızkı dar olan kişi ise, Allah’ın ona verdiği ölçüde harcama yapsın…” (Talak, 65; 7) ayeti 

bulunmaktadır.  

Masraf (gider), kısaca bir iş için harcanan paranın bütününü ifade eder. Masraf da diğer 

kavramlar gibi Kur’an-ı Kerim’de kendisine yer bulmuştur. Kehf suresinde masraf ile ilgili olarak 

“…derken, bütün serveti istila ediliverdi. Bunun üzerine, ona yaptığı masraflara karşı avuçlarını 

ovuşturdu kaldı! O çardakları üzerine çökmüş kalmıştı. “Ah!” diyordu, “n’olaydım, Rabbime hiçbir 

şerik (ortak) koşmamış olaydım!” (Kehf, 18; 42) ayeti geçmektedir. Diğer yandan Hz. Muhammed, 

“Başkalarına ait olan bir tarlada müsaadesiz ekin eken bir kimsenin o ekinde hiçbir hakkı yoktur. 

Yaptığı masraflarını tarlanın sahipleri kendilerine öderler (bu hadisin aynı zamanda karz-ı hasen 

olduğundan bahsedilir) diye buyurmuştur.  

Çalışmak, İslam’da ibadet gibi kabul edilmekte ve bununla ilgili olarak Kuran-ı Kerim’de 

ayet de bulunmaktadır. Ayette “…De ki: “Çalışın! Allah çalışmanızı görecektir. Allah’ın elçisi de, 

mü’minler de görecektir. Sonra görünen ile görünmeyen her şeyi bilen Allah’ın huzuruna 

vardırılacaksınız. O size, yapmakta olduklarınızın (mahiyetini) haber verecektir” (Tevbe, 9; 105) 

emredilmektedir.  

Ücret, kişilerin emek harcayıp elde ettikleri bedeldir. Buna uygun olarak ücretin geçtiği 

ayet; “…kızlardan biri, ‘babacığım, onu ücretle tut. Herhalde ücretle tuttuklarının en hayırlısı, 

güçlü ve güvenilir olan bu adam olacaktır’ dedi” (Kasas, 28; 26). Ücret ile ilgili olarak bahsedilen 

hadis “Allah çobanlık etmemiş olan peygamber göndermedi. Ashab-ı Kiram: “Sen de çobanlık ettin 

mi? diye sordular. Peygamber s.a.v.: “Evet, kırat (o zamanın parası) mukabilinde Mekke halkının 

koyunlarına çobanlık etmiştim” buyurdu şeklindedir.  

Sonuç 

İnsanların, toplumun sahip olduğu dine inanmaları ve inandıkları dine uygun şekilde 

yaşamaları, dinin ahlaki ve hukuki bir denetim mekanizması oluşturduğunun göstergesidir. Bütün 

insanlar hukuka ve ahlaka uygun yaşamanın gerekliliğine inanmalarına karşın, çoğu defa farklı 
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zaman ve mekânlarda bunu ihlal etmeye meylederler. Bu ihlali ortadan kaldırabilecek kurumlardan 

bir tanesi de hiç şüphe yok ki dindir, yani İslam’dır. 

İslam dini, sadece Allah’ın Peygamberler vasıtasıyla insanlara bildirilen ilahi bir mesaj 

değil, bu inanç etrafında toplanan insanların manevi ve sosyal hayatlarında en büyük rol oynayan 

önemli bir faktör olarak kendini göstermiştir. Gerek Kur’an ayetleri gerek de Hz. Peygamberin söz, 

fiil ve takrirleri; sosyal yaşamın vazgeçilmez unsuru olan ekonomik olay ve olgulara ait ayrıntılı 

düzenlemeler içermektedir. Kronolojik olarak yaşadığımız döneme en yakın tarihi olayları içermesi 

ve Kur’an’ın tahrif edilmemesi, bize daha kesin ve kat’i deliller sunması bakımından İslam dinini 

diğer semavi dinlerden ayırmamıza neden olmuştur. Bu durum ise, İslam dinindeki ekonomi ile 

ilgili uygulamaların çözülmesini yapmamızda bize büyük kolaylık sağlamıştır. 

İslam dini, toplumdaki nizamı korumak, hak ve adaleti sağlamak, ekonomi ile ilgili işlerin 

daha sağlıklı işleyebilmesi yani sosyal yaşamı tüm yönleriyle dengelemesi için toplumların sosyal 

ve ekonomik amaçlarıyla bütünleşen bir takım kurallar getirmektedir. İslam dininin sosyal yaşamı 

ve buna bağlı olarak özellikle ekonomik yaşamı düzenleyen bu kurallar, ekonomi ilminin 

gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 

İslam dininin doğduğu topraklar bedevi hayat tarzının hâkim olduğu, her açıdan cehaletin 

kol gezdiği bir yapıya sahipti. Ancak zaman içerisinde İslamiyet’in hızla insanlar arasında 

yayılması ve bir “İslam Devleti” halini alması bazı sonuçları doğurmuştur. Bunların en başında ise, 

“sosyal yaşamın düzenlenmesi” gelmektedir. İnsanların toplu halde İslam dinine inanmaya 

başlaması ve deyim yerindeyse yerleşik bir yaşam tarzını benimsemeye başlaması elbette ki 

İslamiyet’in sosyal yaşamı düzenlemesi sonucunu doğurmuştur. 

Cahiliye dönemi Arap toplumunun yaşam tarzı ile İslamiyet geldikten sonraki Arap 

toplumunun yaşam tarzı arasında ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Bu durum ise dini sosyal yaşamı 

ve sosyal yaşamı ilgilendiren tün unsurların din olgusundan nasıl etkilendiğinin bir göstergesidir. 

Bu bahsi geçen durum sadece İslam dinine has bir olay olmayıp tüm din vasfını taşıyan inanç 

sistemleri için söz konusudur. Bir toplumun sahip olduğu inanç sistemi o toplumun dilini, 

kültürünü, sosyal yaşam tarzını, dünya görüşünü, siyasetini, ekonomisini vb. unsurlarını oldukça 

derinden etkilemektedir. Bu sebeple diyebiliriz ki din, sadece bir toplumun sosyal yaşamını değil, o 

toplumun ekonomisini de etkilemektedir. İslam dini Arap toplumuna geldikten sonra da bu dini 

benimseyen kimselerin ekonomik uğraşları da değişmeye ve gelişmeye başlamıştır. 

İslamiyet öncesinde Arap yarımadasında ticaret yaygın bir geçim kaynağıydı. O 

dönemlerde ticaret, nasıl meşru bir kazanç kapısı olarak görülüyorsa, faizli işlemlerden elde edilen 

gelir de meşru kabul edilmekteydi. Ancak diğer yandan faizin hoş karşılanmadığı bazı işlemlerin 

varlığı da bilinmektedir. Örneğin, Kâbe’nin yenilenmesi sürecinde Ebu Vehb, Kureyşlilere 

seslenerek, “Kâbe’nin yenilenmesi için gerekli olan bedelin, faizden kazanılmış olmamasını” 

istemiştir. 

İslamiyet öncesi Arap yarımadasının genel durumu düşünülürse, halkın geçimini genel 

olarak ticaretle sağlaması, Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde önemli derecede bahsedilmesine sebep 

olmuştur. Örneğin Cum’a Suresinin 9-11 ayetlerinde ibadetin ticarete, ticaretin de ibadete mani 

olamayacağı açıkça ortaya konmuştur.  

İslamiyet’e göre riba, borçluyu alacaklıya bağımlı hale getirmektedir. Bu mikro düzeyde 

bireyler arasında sosyal ve ekonomik yıkıntılara yol açarken, makro düzeyde, devletin ekonomik 

ilişkilerinin sermayeye bağımlı hale gelmesine neden olmaktadır. Bu durum sadece Ku’ran-ı 

Kerim’deki birçok ayette açıklanmakla kalmamış, aynı zamanda İslam peygamberi olan Hz. 

Muhammed’in sünnetlerinde, hatta Hz. Peygamberin Veda Hutbesi’nde de kesin bir dille haram 

kılınıp, yasaklanmıştır.  

Kur’an-ı Kerim ayetleri ve hadisler incelendiği zaman görülecektir ki, insanların gündelik 

yaşamı ile din iç içe geçmiş ve belirli bir mantık çerçevesinde düzenlenmiştir. İslam dininin inanç 

ve tecrübî boyutunda akıl ön planda yer almış ve Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde “…hiç 

akletmezler mi?”, “… hiç düşünmezler mi?” şeklindeki cümlecikler de bize bunları kanıtlar 

niteliktedir. Akıl insanların hem dini yaşam şekillerini hem de gündelik yaşam şekillerini 
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belirlemede adeta bir ölçü konumundadır. İslam dininin alış-veriş, zekât, ticaret, kazanç yolları, 

mal-mülk edinme ve burada zikretmediğimiz birçok ekonomik olay ve olgudaki uygulamaları 

incelendiğinde akıl ve mantık çerçevesinde düzenlemelerin olduğu sarih bir şekilde görülecektir.  
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