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ZENGÝNLÝK

vamýný saðlayacak kadar mal edinmek zo-
runludur. Çünkü açlýk mârifet yolu deðil
ölüm yoludur. Hz. Süleyman, Hz. Osman,
Abdurrahman b. Avf gibi birçok zengini
servetleri Allah yolundan alýkoymamýþtýr
(Ý¼yâß, IV, 201-205). Öte yandan fakirliði
yüceltici nitelikte birçok rivayete ve ünlü
sûfîlerin sözlerine de yer veren Gazzâlî esas
itibariyle kendisi de bu yönde düþünür
(a.g.e., IV, 193-205). Tasavvuf ve ahlâk ki-
taplarýnda yer alan ve ilk bakýþta zengin-
liðin yerildiði intibaýný veren ifadelerin asýl
amacý, doðrudan doðruya zenginliði kötü-
lemek deðil zengin olma hýrsýnýn ve mal
tutkusunun insaný esir edip Allah yolun-
dan alýkoymasýna, zenginliðin dinî ve ah-
lâkî hayata zarar verecek þekilde kullanýl-
masýna karþý insanlarý uyarmaktýr.

Ýbrâhim b. Muhammed el-Beyhaký’nin
el-Me¼âsin ve’l-mesâvî’si, Ýbn Abdürab-
bih’in el-£Ýšdü’l-ferîd’i, Ýbn Abdülber en-
Nemerî’nin Behcetü’l-mecâlis ve ünsü’l-
mücâlis’i, Ýbn Hamdûn’un et-Te×kiretü’l-
¥amdûniyye’si gibi âdâb ve hikmetle il-
gili derleme niteliðindeki kitaplarda zen-
ginlik-fakirlik meselesinin tasavvufî eser-
lere göre daha realist bir anlayýþla ele alýn-
dýðý görülür. Bu tür kaynaklarda fakirli-
ðin aksine zenginlik huzur ve mutluluk ve-
silesi, güç, itibar ve konum aracý, hatta
dine yardýmcý olarak görülmüþ; bununla
birlikte zenginliðin yanlýþ kullanýlmasýnýn
doðuracaðý tehlikeler konusunda uyarýla-
ra yer verilmiþ; gerek bu konularda ge-
rekse fakirliðin fayda ve zararlarý, malýn
yönetimi, servet çeþitleri, dilenciliðin kötü-
lüðü gibi konularda da âyet ve hadisler-
den, din büyüklerinin, filozoflarýn, þair ve
edebiyatçýlarýn sözlerinden bol miktarda
örnekler zikredilmiþtir.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Lisânü’l-£Arab, “fçl”, “mvl” md.leri; Râgýb
el-Ýsfahânî, e×-¬erî£a ilâ mekârimi’þ-þerî£a (nþr.
Ebü’l-Yezîd el-Acemî), Kahire 1405/1985, s. 377,
380, 392-395, 402-403; M. F. Abdülbâký, el-Mu£-
cem, “sdk” md.; Müsned, I, 304, 389, 434, 443,
446; II, 231, 241, 267, 314, 316, 457, 469, 494;
IV, 87, 136, 197, 202; V, 153, 154, 177, 183; VI,
57, 123, 187, 197, 202, 207, 454; Muhammed
b. Hasan eþ-Þeybânî, el-Kesb (nþr. Abdülfettâh
Ebû Gudde), Halep 1417/1997, s. 96, 101-102,
106-116, 132; Ebû Ya‘lâ, Müsned (nþr. Hüseyin
Selîm Esed), Dýmaþk-Beyrut 1406/1986, VI, 65;
Taberî, Câmi£u’l-beyân, Beyrut 1412/1992, VI,
346-348; X, 381; Ýbrâhim b. Muhammed el-Bey-
haký, el-Me¼âsin ve’l-mesâvî (nþr. Muhammed
Süveyd), Beyrut 1408/1988, s. 311-321; Ýbn Ab-
dürabbih, el-£Ýšdü’l-ferîd, III, 28-40; Taberânî, el-
Mu£cemü’l-evsa¹ (nþr. Mahmûd b. Ahmed et-Tah-
hân), Riyad 1415/1995, VI, 252-253; Ýbn Miske-
veyh, Teh×îbü’l-aÅlâš (nþr. Hasan Temîm), Bey-
rut 1398, s. 74; Mâverdî, Edebü’d-dünyâ ve’d-
dîn (nþr. Mustafa es-Sekka), Beyrut 1398/1978,
s. 106, 135, 145-146, 215, 219, 259; Ýbn Hazm,

Ahlâk ve Davranýþ Tarzlarý: Nefislerdeki Ahlâ-
kî Hastalýklarýn Tedavisi (trc. Mustafa Çaðrýcý),
Ankara 2012, s. 45, 82, 107, 128, 249-250; Ýbn
Sîde, el-Mu¼kem ve’l-mu¼î¹ü’l-a£¾am fi’l-lu³a
(nþr. Murâd Kâmil), Kahire 1392/1972, VI, 13-
14; Ýbn Abdülber, Behcetü’l-mecâlis, I, 205-213;
Gazzâlî, Ý¼yâß, IV, 193-205, 214-215; Ýbn Ham-
dûn, et-Te×kiretü’l-¥amdûniyye (nþr. Ýhsan Ab-
bas – Bekir Abbas), Beyrut 1996, VIII, 75-111; Ta-
kýyyüddin Ýbn Teymiyye, Risâletü’l-¼elâl ve’l-¼a-
râm (nþr. Abdülfettâh Ebû Gudde, Muhammed
b. Hasan eþ-Þeybânî, el-Kesb içinde), s. 96, 101-
102; Þevkânî, Fet¼u’l-šadîr, Beyrut 1412/1991,
V, 135, 137, 537-538; Muhammed Revvâs Kal‘a-
cî, el-Mevsû£atü’l-fýšhiyyetü’l-müyessere, Bey-
rut 1421/2002, II, 1482-1484.

ÿMustafa Çaðrýcý

– —
ZENKER, Julius Theodor

(1811-1884)

Alman þarkiyatçýsý ve Türkolog.
˜ ™

Ehrenfriedersdorf’ta doðdu. Ýlk eðitimi-
ni papaz olan babasý Friedrich Christlieb
Zenker’den aldý. Daha sonra Leipzig, Göt-
tingen ve Berlin üniversitelerinde teoloji ve
Doðu dillerini öðrenmeye yöneldi. 1837’-
de Göttingen’de doktorasýný tamamladý.
Araþtýrmalarýný ilerletmek için Paris’e git-
ti. Orada Rus Dükü Wittgenstein’ýn kona-
ðýnda özel öðretmenlik yaptý. 1844’te Al-
manya’ya dönerek Ernst August Philipp
Mann’ýn Doðu Edebiyatý Kürsüsü’nde gö-
rev yaptýðý Rostock Üniversitesi’ne intisap
etti ve 1846’da ayný yerde doçentliðe yük-
seldi. 1846’da üniversiteden izin alarak Le-
ipzig’e gittiyse de geri dönmedi ve çalýþ-
malarýný serbest araþtýrmacý olarak ora-
da sürdürdü. 28 Haziran 1884’te Sakson-
ya bölgesindeki Thum þehrinde öldü.

Eserleri. Telifleri. 1. De statu imperii
Chalifarum sub finem primi, aerae Mo-
hammedanorum seculi (halife devleti-
nin hicrî 1. yýlýn sonlarýndaki durumu; Göt-
tingen 1837). Zenker’in doktora tezidir. 2.
Aristotelis Categoriae, Graece cum ver-
sione Arabica Isaaci Honeini filii et va-
riis lectionibus textus Graeci versione
Arabica ductis (Leipzig 1846). Zenker’in
doçentlik tezi olup Aristo’nun Ýshak b. Hu-
neyn tarafýndan Arapça’ya çevrilen Kitâ-
bü’l-Maš†lât’ýnýn Grekçe metni ile bir-
likte neþridir. 3. Bibliotheca Orientalis:
Pars I (Leipzig 1840). Matbaanýn icadýn-
dan eserin yayýn tarihine kadar çýkmýþ
tesbit edilebilen Arapça, (Yeni) Farsça ve
Türkçe bütün kitaplarýn yazar adlarýna gö-
re alfabetik düzenlendiði Latince bir bibli-
yografyadýr. Eserin geniþletilmiþ Fransýz-
ca versiyonunda bu defa yazar adlarýna
deðil ilim dallarýna dayalý bir tasnif esas

larýn zamanýný ibadetle geçirenlerden da-
ha faziletli saydýklarýný belirtir. Çünkü iba-
detin faydasý ferdî, çalýþmanýn faydasý içti-
maîdir (Risâletü’l-¼elâl ve’l-¼arâm, s. 96,
101-102). Konuya tam bir sosyolog gözüy-
le bakan Mâverdî topluma huzur ve mut-
luluk saðlayan þartlardan birinin de mad-
dî bolluk olduðunu söyler. Zira bir ülkede
bolluk varsa bundan zenginlerle birlikte
yoksullar da pay alýr, insanlar arasýnda kýs-
kançlýklar azalýr, yokluðun doðurduðu öfke
duygularý yatýþýr. Bir ülkenin giderek daha
çok mâmur hale gelmesi, her neslin bir
sonrakine önceki nesilden aldýðýndan da-
ha zengin ve mâmur bir ülke býrakmasýna
baðlý olup bundan dolayý Allah her insanýn
fýtratýna geniþ bir emel vermiþtir (Ede-
bü’d-dünyâ ve’d-dîn, s. 145-146).

Gerek Kur’an’da ve hadislerde gerekse
diðer Ýslâmî kaynaklarda servet biriktir-
me hususunda nicelik açýsýndan hiçbir sý-
nýr konmazken nitelik bakýmýndan hem
kazanma hem harcama aþamalarýnda fýk-
hî ölçülerin yanýnda ahlâkî ilkelere de ria-
yet edilmesi istenmiþ, bu konuda yüksek
bir vicdanî duyarlýlýk geliþtirilmesi amaç-
lanmýþtýr. Bu çerçevede gerçekleþtirilen
her türlü kazanma faaliyeti ayný zaman-
da dinî bir faaliyet ve ibadet sayýlmýþ, dün-
ya hýrsýna kapýlýp bu çerçevenin dýþýna çý-
kýlmasý ise ahlâkta ve dindarlýkta bir sap-
ma olarak deðerlendirilmiþtir. Bu sebep-
le baþta mutasavvýflar olmak üzere Ýslâm
âlim ve düþünürleri arasýnda zenginliðin
insanýn dinî ve ahlâkî hayatý için büyük bir
tehlike oluþturduðu yolunda yaygýn bir an-
layýþ vardýr. Ahlâk felsefesindeki dirayetiy-
le tanýnan Ýbn Miskeveyh’in erdemleri ka-
zanma hususunda yoksullarýn zenginlere
göre daha talihli sayýldýðý yönündeki gö-
rüþü (Teh×îbü’l-aÅlâš, s. 74) bu anlayýþýn
bir özeti gibidir. Bu baðlamda tasavvuf ve
ahlâk kitaplarýnda fakirlikle zenginlikten
hangisinin daha faziletli olduðu tartýþýlmýþ,
taraflar kendi görüþlerini destekleyen ak-
lî ve naklî deliller sýralamýþtýr (meselâ bk.
Muhammed b. Hasan eþ-Þeybânî, s. 106-
116; Mâverdî, s. 219). Konuyu etraflý bir
þekilde ele alan Gazzâlî’nin kaydettiðine
göre Cüneyd-i Baðdâdî yolundaki seçkin
çoðunluk fakirliði zenginlikten üstün sa-
yarken karþý görüþte olanlardan Ýbn Atâ,
elindekine þükredip hakkýný yerine getiren
zenginin sabreden fakirden daha üstün
sayýldýðýný söylemiþtir. Gazzâlî, ilke olarak
zenginlik veya fakirliðin iyi yahut kötü ol-
masýný kiþinin Allah ile alâkasýný olumlu ya
da olumsuz etkilemesinde görür. Allah yo-
lunda yürümenin en önemli engeli dünya
tutkusudur; bununla birlikte hayatýn de-



279

meri; Kazan 1839, 1846) adlý kitabýnýn Al-
manca’ya çevirisidir. Karþýlaþtýrmalara da-
yanan eser Rusya’da Türkiye Türkçesi’yle
ilgili olarak yayýmlanan ilk önemli kitap-
týr. 3. Nineveh und Babylon, nebst
Beschreibung seiner Reisen in Arme-
nien, Kurdistan und der Wüste (Leip-
zig 1856). Austen Henry Layard’ýn Dis-
coveries in the Ruins of Nineveh and
Babylon with Travels in Armenia, Kur-
distan and the Desert adlý eserinin ter-
cümesidir. 4. Sitten und Gebräuche der
heutigen Egypter (I-III, Leipzig 1852,
1856). Edward William Lane’ýn The Man-
ners and Customs of the Modern Egy-
ptians adlý eserinin çevirisidir. 5. Unter-
suchung über die Kasimofschen Zaren
und Zarewitsche (Beiträge zur Geschich-
te der Völker Mittelasiens’in ilk cildi olarak
neþredilmiþtir, Leipzig 1867). Vladimir Vla-
dimirovic Veljaminov-Zernov’un Kasým
Hanlýðý hakkýndaki eserinin Rusça’dan çe-
virisidir.
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1697’de
Osmanlý ordusunun

Kutsal Ýttifak güçleri tarafýndan
bozguna uðratýldýðý yer.
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Günümüzde Sýrbistan Cumhuriyeti’nin
Voyvodina eyaletine baðlý Baçka bölgesin-
de bir þehir olup (2011 nüfusu 18.397) Ma-
carca Szenta, Sýrpça Senta þeklinde anýlýr.
Þehir Tuna’nýn kollarýndan Tisa nehrinin sað
kýyýsýnda yer alýr. Bugün önemli bir tarým-
sal ticaret merkezi, ayný zamanda bir sa-
nayi þehridir (dokuma, mobilya, makine).
Zenta’nýn bulunduðu kesimin tarihi eski
çaðlara kadar iner. Bir yerleþim yeri ola-
rak adý ilk defa 1216’da Szintarev þeklinde
geçer. Uzun süre Macar Krallýðý idaresinde
kalan kasaba 1241-1242’de Moðol akýnlarý-
na hedef olmuþtur. Bir ara Sýrp despotla-
rýnýn nüfuzu altýna girdikten sonra 1506’-
da Macar Kralý II. Vladislav zamanýnda ser-
best bir þehir statüsü kazandý. Bu sýrada
bir kale, iskele ve manastýrdan ibaret yer-
leþme yeri durumundaydý. 1526’da Mohaç
Savaþý’nýn ardýndan Macar Krallýðý yýkýlýn-
ca Voyvodina bölgesini ele geçiren Çar Yo-
van’ýn (Jovan Nenad) nüfuzu altýna girdi.
1527’de Yovan’ýn öldürülmesinden sonra
Osmanlý himayesindeki Macar Kralý Zapol-
ya’nýn idaresine katýldý. 1541’de Budin eya-
leti teþkil edilince þehirde doðrudan Os-
manlý hâkimiyeti kuruldu ve Segedin san-
caðýna baðlandý. XVII. yüzyýlýn ortalarýnda
Evliya Çelebi burayý küçük bir palankasý
olan kasaba þeklinde tarif eder. Birkaç
dükkân, bahçeler, kiliseden çevrilme bir
caminin yer aldýðýný yazar. Kasabanýn bu-
lunduðu yer, özellikle 1683’te Osmanlýlar’ýn
Viyana bozgunu sonrasýnda stratejik açý-
dan büyük önem kazandý. Osmanlý birlik-
leriyle Habsburglar’ýn baþýný çektiði müt-
tefik kuvvetler arasýndaki ilk çarpýþmalar
1686 Ekiminden itibaren baþladý. Fakat
Zenta’ya asýl önem kazandýran savaþ 11
Eylül 1697’de kasaba yakýnlarýnda Tisa
nehri geçidinde vuku buldu. Zenta boz-
gunu diye anýlan bu mücadele Avrupa ta-
rihinde, Osmanlýlar’ýn Macaristan’dan ta-
mamen çýkarýlmasýnýn son halkasýný teþ-
kil eden bir dönüm noktasý olarak kabul
edilir.

II. Viyana Kuþatmasý’nýn ardýndan kay-
bedilen topraklarý geri almak için sefere
çýkan II. Mustafa 1695 ve 1696’daki sefer-
lerde baþarýlý olunca üçüncü bir sefere da-
ha karar vermiþti. Sefer 12 Nisan 1697 gü-
nü tuðlar dikilerek ilân edildi. 18 Haziran’-
da padiþah ordunun baþýnda Edirne’den

alýnmýþtýr: Bibliotheca Orientalis: Ma-
nuel de bibliographie orientale (I-II, Le-
ipzig 1846-1861, 1884; Amsterdam 1966).
Eser adlarýnýn Arap harfleriyle yazýldýðý ça-
lýþmada önsöz ve açýklamalar Fransýzca
kaleme alýnmýþtýr. II. cildin baþýnda (s. 1-
112) ilk cilde bir ek yer almakta, daha son-
ra çeþitli dillerde doðu Hýristiyanlýk litera-
türüne Hindistan, Çin, Malay, Japon, Man-
çu, Moðol ve Tibet literatürüne yer veril-
mektedir. Eserdeki bazý künyeler ikinci el-
den temin edildiði için kimi eksiklikler ta-
þýmaktadýr. Ardýndan Karl Friederici, Ernst
Kuhn, August Müller, Lucian Schermann,
Victor Chauvin gibi müellifler bu eseri ta-
mamlayan çalýþmalar ortaya koymuþtur
(Fück, s. 246). 4. Vocabulaire phraséo-
logique français-arabe (Leipzig 1854,
1867). 5. Türkisch-Arabisch-Persisches
Handwörterbuch (I-II, Leipzig 1866-1876;
Hildesheim 1967, 1994, 2009; I-II, New York
1979). Ýlk fasikülü 1862’de çýkmaya baþla-
yan ve müellifin temel eseri kabul edilen
Türkçe-Arapça-Farsça bir sözlüktür. Mü-
ellif eserini Türkçe’nin eski ve yeni döne-
mi için bir rehber olmak üzere hazýrladýðý-
ný belirtmektedir. Theodor Benfey bu ese-
rinden dolayý Zenker’i o dönemin en yetkin
Türk dili uzmaný olarak nitelendirmiþtir.

Tercümeleri. 1. Constantinopel und die
malerische Gegend der sieben Kirchen
in Kleinasien. Nach der Natur gezeich-
net von Thomas Allom. Nebst einer
kurzen Geschichte Contantinopels und
Erklärung der Stahlstiche von Robert
Walsh (Braunschweig 1841). Thomas Al-
lom ve Robert Walsh’tan Ýstanbul’la ilgi-
li çalýþmalarýnýn tercümesidir. 2. Allge-
meine Grammatik der Türkisch-Tata-
rischen Sprache von Mirza A. Kasem
Beg (Leipzig 1848; Amsterdam 1981). Mir-
za Kâzým Bey’in Grammatika turetsko-ta-
tarskogo yazýka (Türk-Tatar dilinin gra-
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