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Tarih boyunca ekonominin temel amacı, kıt 
kaynakların etkin bir şekilde dağıtılması olmuştur. 
Bu dağıtımın bireylerin refah seviyelerini artıracak 
şekilde olması gerekir. Bunu sağlamak amacıyla 
ekonomi politikaları uygulanmaktadır. Temelde 
para ve maliye politikası olmak üzere iki tür 
ekonomi politikası vardır. Maliye politikası kamu 
harcamaları ve kamu gelirleri arasındaki ilişkiden 
oluşur. Devletin varlığını devam ettirebilmesi ve 
harcamalarını karşılayabilmesi için gelire ihtiyacı 
vardır. Devletin en önemli gelir kaynağı ise 
vergilerdir. Vergi, tarihten günümüze kadar çeşitli 
adlandırmalardan ve aşamalardan geçmiştir. 
Vatandaşlar maddi imkanlar çerçevesinde vergileri 
ödemekle sorumlu tutulmuştur. Bu çalışmada kamu 
gelirlerinden olan verginin İslam ekonomisinde 
hangi isimler altında toplandığına bakılacaktır. 
Günümüzde Müslüman vatandaşların hem İslam 
dininin bir emri olan zekâtı ödemekle hem de 
vatandaşı olduğu ülkenin vergisini ödemekle 
sorumlu tutulduğunu görmekteyiz. Bu bağlamda 
Müslüman mükellefler de ortaya çıkan vergi 
adaletsizliğini gidermek için neler yapılacağı 
incelenecektir.

İslam Hukukunda Vergi

Devletin vatandaşlarının ihtiyaçlarını 
karşılayabileceği ve harcamalarını yapabileceği bir 
bütçesi olması gerekir. Günümüzde devlet hazinesi 
olarak bilinen bu kavram İslam dininde ‘beytülmal’ 
olarak isimlendirilmiştir. Her devlette olduğu gibi 
İslam’ın da kendine ait bir vergi sistemi vardır. Bu 
sistem çağın koşullarına göre İslam Hukukuna 
uygun olarak düzenlenmiştir. İslam devletinin 
devlet başkanı Hz. Muhammed (s.a.v.) yöneticilerin 
temel vasfının halka hizmet olduğunu 
vurgulamıştır. Halka yük olmayacak şekilde bir 
vergi sistemi kabul edilmiştir. İslam ekonomisinde 
vergi sistemi Kur’an ve şeriatın ilkelerine dayanır. 
‘’Ve sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki 
ihtiyaçtan artakalanı’’ (Bakara, 2/219) Ayetinden 
anlaşılacağı üzere İslam hukukunda vergileme 
anlayışı ihtiyaç fazlasının verilmesidir. Amaç 
toplumda kendi geliriyle geçinemeyen ihtiyaç 
sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamaktır. İslam eşit 
ve adil bir vergi sistemi öngörmüştür. İslam 
ekonomisinde vergi üretim ve ticaret malları 
üzerinden alınmıştır. Vergi miktarının 
belirlenmesinde ise birtakım kriterler vardır. 
Bunlar; mükellefin ödeme gücünün dikkate 
alınması, vergiyi toplayan memurun keyfi 
uygulamalar yapmaması ve ahlaklı olması gibi 
sayılabilmektedir. 

İslam da vergi hukukunun temellerini Mekke’de, 
uygulaması ise Medine’de bulunabilir. İslam 

başlangıçtan beri siyasi, sosyo-ekonomik yönden 
ezilen, sıkıntı çeken kişilerin yanında olmuş ve 
onların refah seviyelerini düzeltmeye çalışmıştır. 
Mekke Döneminde inen ayetlere 
(En’am,6/136;Nahl,16/56) baktığımızda 
Müslümanlar için bazı vergi kavramlarının ortaya 
konulduğunu görebiliriz. Mesela En’am suresinin 
141.ayetinde vergiye tabi zirai mahsuller sayılmış 
ve hasat zamanı geldiğinde vergisinin verilmesi 
istenmiştir. Medine Sözleşmesinde tüm şehir 
mensuplarının bazı mükellefiyetlere tabi 
tutuldukları görülebilir..

Müslümanların geniş bir coğrafyaya yayılması 
farklı inanç gruplarıyla birlikte yaşamalarına yol 
açmıştır. Müslümanlar, ilişkilerini muhatapları 
oldukları vatandaşların hukuk kurallarına göre 
şekillendirmişlerdir. Bu nedenle İslam’a göre 
vergilemede mükellefler Müslüman ve Gayr-i 
Müslim vatandaş olarak ikiye ayrılmaktadır. Vergi 
politikalarını oluştururken ve bu politikalara 
uyulurken adalet sisteminin olduğunu görülebilir. 
Çünkü Gayri Müslimler için onlara uygun hukuk 
kuralları getirilmiştir. İnanç guruplarına göre İslam 
vergi sistemi şer’i ve örfi vergiler olarak ikiye 
ayrılmaktadır. Müslümanlara yönelik olarak şer’i 
vergiler; zekât, öşür. Gayr-i Müslim vatandaşlara 
yönelik olarak örfi vergiler; haraç ve cizyedir.

Müslümanlara ait vergiler; Zekât, helal yollarla elde 
edilen maldan onu temizlemek için verilen 
bölümdür. İslam’ın beş şartından biri olan zekât, 
zenginlikleri nisab adı verilen belirli bir miktarı 
aşan Müslümanlar tarafından ödenir. Nisab bazı 
ayrımlara göre değişiklik gösterir. Müslümanlar 
zekâtı ödediği zaman mükafatını Allah’tan 
alacağına inanır. Kamu gelirlerinden en büyük paya 
sahip olan zekâtın harcanması gereken yerler 
Kur’an’da açıkça sayılmıştır. Zekât gelir 
dağılımındaki adaleti sağlar.Yoksulların durumunu 
iyileştirerek gelirin yeniden dağılmasını amaçlar. 
Zekâtı alan gelir elde ederken zekâtı veren ise 
bencillikten arınır.

Müslümanlara ait bir diğer vergi ise öşür ya da 
çoğulu aşar vergisidir. Zekâtın bir çeşidi olan öşür 
vergisi Müslümanlara ait arazilerde yetiştirilen 
tarım ürünlerinden alınan onda bir oranındaki 
vergidir. Yani toprak mahsullerinden ticareti 
yapılabilen mallardan alınır.

Gayr-i Müslimlere ait olan vergiler; Cizye, sabit bir 
vergi niteliğinde olup Müslüman olmayanların 
İslam devletinde yaşamaları karşılığında kişi başına 
alınır. Gayr-i Müslimler bu vergiyi ödeyerek 
haklarını koruma görevini de devlete yüklemiş 
olurlar.
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Cizyenin alınmasındaki amaç toplumsal refahın 
sağlanmasıdır. Gayr-i Müslimlere ait diğer vergi ise 
haraçtır. Haraç, Müslüman olmayan kişilerin 
topraktan elde ettikleri mahsullerden alınan 
vergidir. Haraç oranlı bir şekilde alınır. Vergi 
tarifesi toprağın bulunduğu yere, toprağın 
kalitesine, elde edilen ürüne göre değişmektedir.

 Bu vergiler dışında alınan diğer vergiler ise gümrük 
vergisi, ganimet vergisi, veraset vergisi ve 
olağanüstü vergilerdir.

Şimdiye kadar İslam devletlerinde toplanan vergiler 
incelendi. İslam devletlerinin vergisine genel 
anlamda zekât denilebilir. Zekâtı kısaca Müslüman 
bir kişinin Müslüman bir devlete ödediği vergidir. 
Dini yönü de olduğu için hem dini hem de mali bir 
vergidir. Günümüzdeki vergi ise, kamu giderlerini 
karşılamak üzere, devletin tek taraflı olarak 
toplumdaki kişi ve firmalardan karşılıksız aldıkları 
kamu gelirleridir. Zekât ile verginin benzeyen 
yönleri devlet tarafından alınması, karşılıksız 
olması, toplum yararına harcanması olarak 
sıralayabiliriz. Ayrıca İslam hukuku vergi 
kurallarından olan mülkilik ve şahsilik ilkesini 
günümüz vergi hukukunda da görülmektedir.  
Farklı yönleri ise zekât ve vergi isminin taşıdığı 
mana, düzenlendikleri yerler, matrah ve miktar, 
mükellefiyet, alınma zamanları vs. olarak 
sayılabilir.

Vergi ve Zekâtta Adaletin sağlanması
Müslümanlar hem İslam dininden doğan mali-dini 
mükellefiyeti olduğu zekâtı ödemekle hem de 
vatandaşı olduğu ülkenin vergi mevzuatınca vergi 
ödemekle mali külfete katlanmak zorunda 
kalmıştır. Gelir dağılımı ve vergi adaleti 
düşünüldüğünde burada Müslümanların aleyhine 
bir durum ortaya çıkmaktadır. Zekât, Müslüman 
ülkelerde toplumun geneline yayılan bir mali 
sorumluluktur. Zekât verme kişilerin vicdanına 
bırakıldığından vergi gibi zekât vermeyenlere cezai 
müeyyideler uygulanmamaktadır. 

Yoksulluğun Müslüman ülkelerde daha fazla olması 
sömürgelere bağlı olsa da aslında bize zekâtın tam 
anlamıyla verilmediğini göstermektedir. Zekât gelir 
dağılımındaki adaleti sağlar. Böylece fakirleri, 
yoksulları bulunduğu seviyenin bir üst seviyesine 
çıkarır. Eğer Müslümanlar bilinçli bir şekilde 
zekâtlarını verselerdi, zekâtın yoksulluğu tümüyle 
ortadan kaldırma potansiyeli ortaya çıkacaktı. 
Mesela Ömer bin Abdülaziz döneminde zekât ile 
yoksulluk ortadan kalkmıştır. Yoksulluğu ortadan 
kaldırabilmek ve Müslümanlara yüklenen ikili 
külfeti ortadan kaldırabilmek adına vergi 
kanunlarında düzenlemeye gidilebilir. Zekâtı veren 

Müslümanların vergilerinden belli bir oranda 
indirim yapılabilir. 

Devlet, sosyal devlet anlayışıyla fakirlere 
yardımları, toplanan vergilerden ödediği için bu da 
vergi oranlarını artırmaktadır. Günümüzde bazı 
vatandaşlar vergilerini ödeme konusunda dahi 
istekli değillerdir. Vergi kaçırma yoluna 
başvurmaktadırlar. Bireyler üzerinde zekât ve vergi 
bilincinin oluşturulması gerekmektedir. Böylece 
kişiler hem zekâtını vererek Müslüman bir birey 
olarak farzını yerine getirmiş olacak hem de 
vatandaşı olduğu ülkenin vergisini ödemiş 
olacaktır. Vergi ve zekât gelirlerinde artış ortaya 
çıkacak ve toplumsal refah artacaktır.

Müslüman devletlerde bu iki vergi için uyumlu 
çalışabilecek bir kurum veya fon oluşturması 
gerekmektedir. Kurumların zekâtın verilmesi 
gereken yerlere verilip verilmediğini devlet 
tarafından denetlenmesi gerekir. Böylece 
Müslüman kişilerin üzerindeki külfet kalkacak ve 
vergiye gönüllü uyum gerçekleşecektir. Kayıt dışı 
para hareketlerinin de önüne geçilecektir 
Günümüzde bu mantıkla benzeşen sistem 
Türkiye’de halihazırda uygulanmaktadır. 
Türkiye’de belli yerlere yapılan bağışlar 
beyanname ile gösterilerek vergiden 
indirilmektedir.

Günümüz dünyasına baktığımızda nüfusunun 
çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde zekâtın 
toplanması ve dağıtılmasının devlet eliyle 
yürütülmesi için önemli adımlar atılmıştır. 
Müslüman devletlerin bazılarında zekât vermek 
zorunlu iken bazılarında ise değildir.  Zekât 
uygulamasının zorunlu olduğu ülkeler; Yemen, 
Sudan, Suudi Arabistan olarak sıralayabiliriz. Zekât 
vermenin zorunlu olmadığı ülkeler arasında ise 
Türkiye, Kuveyt, Malezya yer 
almaktadır.Malezya’da donanımlı, kapsamlı ve 
etkin bir zekât sistemi bulunmaktadır. Malezya’nın 
sistemine kısaca bakacak olursak; Malezya’da 
zekât devlet eliyle toplanmakta ve dağıtılmaktadır. 
Böylece zekâtın ekonomik etkileri de 
ölçülmektedir. Zekât kurumları kurulmuş ve 
toplanan zekâtlar, zekâtı veren adına dağıtılmıştır. 
Malezya’daki mevcut sistemde her eyalet zekâtı 
kendi toplayıp dağıtmaktadır. Her bölgede farklı 
zekât kurumları ve farklı zekât uygulamaları 
bulunmaktadır. Malezya’da zekâtın toplanması ve 
dağıtılması açısından yasal anlamda farklı işleyiş 
biçimleri bulunmaktadır. Her eyalette İslam 
Konseyi zekât yönetimden birinci derece 
sorumludur. Zekât toplama, uygulama işi devlete 
veya özel şirkete bırakılmıştır. Denetimini ise 
devlet yapmaktadır.
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Zekâtlar maaşlardan kesinti yoluyla 
toplanmaktadır. Malezya’da zekât verme 
konusunda bilgilendirmenin ve farkındalığın 
artması zekât miktarındaki artışlara da yol açmıştır. 
Zekât sistemi ile birlikte ülkedeki verimlilik ve 
etkinlik artmıştır. Ekonomik olarak olumlu 
gelişmeler meydana gelmiştir. Yoksulluk azalmış, 
yeni iş alanları oluşmuştur.

Sonuç olarak İslam hukukuna göre toplanan 
vergilere bakıldığında gelir dağılımında düzeltici 
etki gösterdiği görülebilir. İslamiyette vergilere 
genel bir kavram olarak zekât adı verilebilir. Zekât, 
toplumdaki yoksulluk sorunuyla mücadele eder. Alt 
seviyedeki kişileri yükselterek gelir dağılımındaki 
adaletsizliği azaltır. Böylece toplumda gelir 
dağılımı arasındaki uçurum ve toplumsal sınıf 
farklılıkları azalır. Toplumdaki barış ve huzur artar. 
Dönemin şartlarına uygun olarak haraç, öşür, cizye 
ve zekât vergi olarak alınmaktadır. Müslümanlığın 
geniş coğrafyalara yayılmasıyla birlikte oluşan 
inanç farklılıklarında ise Gayr-i Müslimlerin hakkı 
korunmuş ve onlara uygun hukuk kurallarına göre 
vergi alınmıştır. Yani vergilerde mükellefler iki 
kısma ayırılmıştır.

Aslında günümüzde de buna benzer bir 
uygulamanın yapılması gerekebilir. Çünkü 
Müslüman ülkelerde yaşayan vatandaşların hem 
vergi vermesi hem de zekât ibadetini yerine 
getirmesi mali yükümlülüklerini diğer vatandaşlara 
göre artırmıştır. Müslüman vatandaşlar açısından 
bu iki sorumluluk arasında dengenin kurulması 
adalet ilkesinin gerekliliğidir. Bazı Müslüman 
ülkelerde vergi zorunlu iken zekât kişilerin 
tercihlerine bırakılmıştır. Bu sebeple zekâtını da 
veren Müslümanlara ayrıcalık tanınıp vergi 
indirimine gidilebilir. İkisinden birinin tercih 
edilmesi çok zor olabilir. Çünkü dini-mali bir 
mükellef olarak zekât ibadetinin yanında kamu 
giderlerini karşılamak üzerine verginin alınması 
iktisadi hayatın gerekliliği olarak devam edecektir. 
Zekâtın verilmesiyle birlikte devletlerin 
sorumluluğu da hafiflemektedir. Çünkü zekât 
fakir/yoksul kesime verildiği için devletin sosyal 
devlet ilkesi gereği yapması gereken sorumlulukları 
yapmaktadır. Bu sebeple zekât verenlerin vergiden 
indirim alması adaletin gereğidir. Zekât ve vergi 
nedeniyle mükellefler arasındaki eşitsizliğin 
giderilmesi için fon açılabilir veya kurum 
kurulabilir. Fona veya kuruma ödenen zekâtlar tıpkı 
günümüzde uygulanan bağış ve yardımların gelir 
vergisinden düşüldüğü gibi kişilerin gelir 
vergisinden düşülebilir. Vatandaşların vergiden 
kaçınma davranışların da azalmalar meydana 
gelecek ve vergi gelirleri artacaktır. Zekât toplama 
sisteminin kurulmasıyla ekonomide yeni istihdam 

alanları açılmış olacaktır. Zekât ödemeleri kayıt 
altına alınarak kayıt dışı para transferinin de önüne 
geçilecektir. Bu sistem sayesinde fakirlere düzenli 
bir şekilde zekât ödemeleri yapılacaktır. Fakir 
kesimin elde ettiği zekât geliri ile piyasada arz ve 
talep oluşacak bu da ekonomide canlanma meydana 
getirecektir. Böylece ekonomideki makro ve mikro 
hedefler gerçekleşecektir.
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