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kümlülüðü, vakýf, vasiyet, vergilendirme
gibi diðer bazý alanlarda zenginlik ölçüsü
farklý olabilir. Meselâ ceza hukukunda, di-
yetin âkýle denilen kiþiler tarafýndan veril-
mesi gerektiði hallerde onu içlerinden
“mûsir” denilen, malî açýdan rahatlýk için-
de bulunanlar üstlenir. Sadaka verme ko-
nusunda da Hz. Peygamber, “Sadakanýn
hayýrlýsý kiþinin zengin olduðu halde verdi-
ði sadakadýr” buyurmuþ (Buhârî, “Zekât”,
18) ve insanlarýn baþkalarýna yardým ya-
parken bakmakla yükümlü olduklarý kim-
seleri muhtaç duruma düþürmemesi ge-
rektiðine iþaret etmiþtir.

Hz. Peygamber, Muâz b. Cebel’i Yemen’e
gönderirken ona verdiði tâlimatta zekâ-
týn müslümanlarýn zenginlerinden alýnýp
fakirlerine daðýtýlmasýný emretmiþ (Buhâ-
rî, “Zekât”, 1) böylece zekât mükellefleri-
nin zenginler olduðunu belirtmiþtir. Zekât
vermeyi gerektiren zenginlik sýnýrýnýn (ni-
sâb-ý gýnâ) naslarca belirlenen nisab mik-
tarýna ulaþmýþ, artýcý (nâmî) nitelikteki ma-
la sahip bulunma olduðu konusunda fa-
kihler arasýnda görüþ birliði vardýr. Öte yan-
dan Resûl-i Ekrem’in, “Beþ kiþi hariç zen-
gine zekât malý helâl olmaz. Bunlar Allah
yolunda cihad eden gazi, zekât âmili, borç-
lu, parasýný vererek zekât malýný satýn alan,
fakir komþusu olup da o fakirin kendisine
verilen zekâttan hediye verdiði zengin ki-
þidir” þeklindeki hükmüne göre (Ebû Dâ-
vûd, “Zekât”, 25) zenginlik kural olarak ze-
kât almaya engel olmakla birlikte bu zen-
ginliðin (nisâb-ý istiðnâ) ölçüsü konusun-
da fakihler arasýnda görüþ ayrýlýðý vardýr.
Hanefîler’e göre zekât almaya mani zen-
ginliðin sýnýrý da artýcý olma þartý dýþýnda
nisâb-ý gýnâ ile ayný olup temel ihtiyaçlar-
dan fazla nisab miktarý mala sahip olan
kimsenin zekât almasý câiz deðildir. Malýn
artýcý nitelikte olmasý zekât ödeme mü-
kellefiyeti için þarttýr. Buna göre zengin-
lik þu iki durumda ele alýnmalýdýr: 1. Kiþi-
nin hangi türden olursa olsun nisab mikta-
rý artýcý nitelikteki zekâta tâbi mallardan
birine sahip olmasýdýr. Meselâ nisab mik-
tarý altýný (20 miskal ≅ 85 gr.), gümüþü (200
dirhem ≅ 595 gr.) yahut bunlarýn karþýlýðý
parasý olan veya nisab miktarý devesi, ko-
yunu yahut sýðýrý bulunan kiþi zengin sa-
yýldýðýndan zekât mükellefidir; ondan ze-
kât alýnýr, ama ona zekât verilmez. Bir kim-
se ayný anda hem zekât veren hem de ze-
kât alan kiþi olamaz. Bazý Hanefî fakihleri
zenginlik ölçüsü olarak para nisabýnýn alýn-
masý gerektiði görüþündedir. Bunlara gö-
re ister artýcý olsun ister olmasýn 200 dir-
hem deðerine eþit mal varlýðý bulunmayan
kiþiler fakir sayýlýr ve zekât alabilir. Ancak

günümüzde sanayi ürünü haline gelen gü-
müþün deðeri altýna nisbetle çok düþmüþ-
tür. Bu sebeple ister nisâb-ý gýnâ, ister ni-
sâb-ý istiðnâ olsun sýnýr olarak altýn nisabý-
nýn esas alýnmasý daha uygundur. 2. Kiþi-
nin temel ihtiyaçlarýndan fazla artýcý özel-
likte olmayan nisab miktarý mala sahip
bulunmasýdýr. Temel ihtiyaçlar ev, ev eþ-
yasý, elbiseler, araba vb. kullanýlan þeyler-
dir. Bunlarýn dýþýnda artýcý özellik taþýma-
yan, nisab miktarý gümüþ veya altýn kýy-
metinde mal varlýðý olan kiþinin zekât al-
masý haramdýr; ona zekât farz olmamak-
la birlikte fitre vermesi ve kurban kesme-
si vâciptir. Sonuç olarak temel ihtiyaçlar
dýþýnda ister artýcý nitelikte olsun ister ol-
masýn nisab miktarý mala sahip olan kim-
seye zekât verilemez. Nisab miktarýndan
az malý bulunan kiþiye saðlýklý ve gelir sa-
hibi olsa da zekât verilebilir.

Þâfiî, Mâlikî ve Hanbelîler’e göre zekâ-
týn farz olmasý ile zekât almanýn cevazýný
belirleyen zenginliðin sýnýrý ayný olmayýp
iki farklý mertebedir. Zekât alabilme ce-
vazýnýn objektif bir sýnýrý yoktur; kiþiden
kiþiye deðiþebilen bu zenginliðin ölçüsü ki-
fayet, fakirliðin ölçüsü ise muhtaç olmak-
týr; kiþi, kendisine ve bakmakla yükümlü
olduðu kimselerin geçimine yetecek ka-
dar mala sahipse onun zekât almasý ha-
ramdýr, malý ve kazancý geçimine yetmi-
yorsa zekât almasý helâldir. Buna göre, 1.
Ýster artýcý nitelikte olsun ister olmasýn,
kendisine ve bakmakla mükellef olduðu
kiþilere yetecek kadar mala sahip olan kim-
senin zekât almasý câiz deðildir. 2. Nisa-
býn üstünde malý bulunduðu halde bu var-
lýðý kendisinin ve aile fertlerinin geçimine
yetmiyorsa o kiþinin zekât almasý câizdir.
Meselâ nisabýn çok üstünde ticarî serma-
yesi olan bir kimse ticarî hayattaki dur-
gunluktan veya baþka bir sebepten dolayý
geçim sýkýntýsýna düþmüþse o kiþi zekât ala-
bilir. Zekât almayý engelleyen ölçüyü kifa-
yet olarak seçen cumhur vücudu saðlam,
çalýþma imkânýna ve gücüne sahip bulun-
duðu halde çalýþmayan tembel kiþilere ze-
kât vermenin câiz olmadýðý görüþünde de
birleþmiþtir. Ýbn Hazm da zenginliðin sý-
nýrýný insanýn ihtiyacýný karþýlayabilme nok-
tasý olarak alýr. Nisâb-ý istiðnâ zekât alma
dýþýnda baþkalarýndan yardým dilenme öl-
çüsü olarak da belirlenmiþtir. Zaruret ol-
madýkça baþkalarýndan istememe konusu
üzerinde titizlikle duran fakihler, 40-50
dirhem parasý bulunan kimsenin dilenme-
sini yasaklayýcý mahiyetteki hadisleri bu
durumda yardým istemenin mekruh oldu-
ðu þeklinde yorumlamýþlardýr. Hanefî fa-
kihi Kâsânî’ye göre ise kiþinin bir günlük
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Sözlükte “varlýklý olma, fakir ve muhtaç
olmama” anlamýndaki zenginlik kelimesi-
nin Arapça’da birden çok karþýlýðý bulun-
makla birlikte daha ziyade gýnâ kelimesi
kullanýlýr. Fýkýhta zenginlik “aslî ihtiyaçlar-
dan fazla mala sahip olma” mânasýnda kul-
lanýlýr. Zenginlikle iliþkili bir baþka kelime
olan servet ihtiyaçtan çok daha fazla mik-
tarda mal sahipliðini, yesâr ise kiþinin malî
açýdan rahatlýðýný, sýkýntý içinde bulunma-
masý durumunu ifade eder. “Gny” kökün-
den türeyen kelimeler çeþitli fiil ve isim
kalýplarýyla Kur’an’da yetmiþ üç yerde ge-
çer; ayný kökten gelen ganî Allah’ýn isimle-
rinden biri olarak on sekiz defa zikredilir
ve “hiç kimseye, hiç bir þeye ihtiyacý olma-
yan” mânasýna gelir. Mutlak zengin olan,
hiçbir þeye ihtiyacý bulunmayan yalnýzca
O’dur. Hz. Peygamber’in, “Allahým! Hak
mâbud sensin, senden baþka tanrý yoktur.
Ganî-i mutlak sensin, biz ise sana muhta-
cýz, bize yaðmur gönder” cümleleriyle baþ-
layan bir yaðmur duasý (Ebû Dâvûd, “Ýstis-
ka”, 2) ilâhî zenginliðin yaratýklar için rah-
met kaynaðý olduðunu belirtir. Allah’tan
baþkasýna izâfe edilen bütün zenginlikler,
hem muhtaç bir varlýk olan insanýn bir ih-
tiyacýnýn giderilmesine yaradýðýndan nis-
bî ve mecazidir, hem de dünya hayatýnda
imtihan edilmek üzere sýnýrlý bir süreyle
emanet edilmiþ, sýnýrlý miktarda bir mala
sahip olmaktan kaynaklanan geçici bir ni-
teliktir. Ýnsan için maddî zenginlikten da-
ha önemli olan mânevî zenginlik ise hýrs-
tan ve tamahtan uzak kalýp sahip olduðuy-
la yetinme erdemini anlatýr. Resûl-i Ek-
rem’in, “Zenginlik fazla servete sahip ol-
mak deðildir; asýl zenginlik gönlün ihtiyaç
duygusundan uzak kalabilmesidir” hadisi
de (Buhârî, “Rikak”, 15; Müslim, “Zekât”,
120) buna iþaret eder.

Fýkýhta, zenginlik bir imtiyaz doðurma-
yýp aksine çeþitli yükümlülüklerin gerek-
çesini teþkil eder. Bir baþka deyiþle bilhas-
sa kamu yararýna yönelik farz-ý kifâye tü-
ründen malî yükümlülükler öncelikle zen-
ginlere yüklenir. Zenginliðin alt sýnýrý, çe-
þitleri ve bununla ilgili hükümler fýkýh ki-
taplarýnýn özellikle zekât bölümünde ele
alýnýr. Bu çerçevede, zekât vermenin far-
ziyeti ile zekât alma ve dilenmenin cevazý-
ný belirleyen sýnýrlarýn farklýlýk gösterdiði
üç tür zenginlikten söz edilir (Kâsânî, II,
48-49). Bunun yaný sýra ceza hukukunda
diyetin yüklenmesi, aile hukukunda eþ, ço-
cuklar ve diðer akrabalar için nafaka yü-
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kökle ilgili iðnâ masdarýndan fiiller “yarar
saðlama, iþe yarama” anlamýný içerir; bu
âyetlerin çoðunda inkârcýlarýn elindeki
maddî imkânlarýn kendilerine fayda ver-
meyeceði belirtilir. Bazý âyetlerde istiðnâ’
masdarýndan fiillerle inkârcýlarýn Allah’a ih-
tiyaçlarýnýn bulunmadýðýný îmâ eden tu-
tumlarý eleþtirilir (M. F. Abdülbâký, el-Mu£-
cem, “gny” md.). On sekiz âyette ganî Al-
lah’ýn ismi olarak geçer. Bu âyetlerin ço-
ðunda insanlarýn iman edip hayýrlý iþler
yapmalarýnýn kendilerine yarar saðlayaca-
ðý, bunlarýn Allah’a asla bir þey kazandýr-
mayacaðý, çünkü O’nun her bakýmdan zen-
gin olduðu anlatýlýr. Ganî kelimesi tekil ve
çoðul (aðniyâ) þekliyle insanlar hakkýnda
da kullanýlmýþtýr. Bazý âyetlerde meysere
(el-Bakara 2/280) ve sea (en-Nisâ 4/130;
en-Nûr 24/22; et-Talâk 65/7) kelimeleri
“zenginlik”, ayný kökten mûsi‘ (el-Bakara
2/236) “zengin” anlamýnda geçer. Mal, ni-
met, metâ, rýzýk, hayýr, kenz, dünya gibi
kelimelerin yer aldýðý birçok âyette Ýs-
lâm’ýn zenginlik konusuna bakýþýný yansý-
tan önemli bilgiler vardýr. Kur’ân-ý Kerîm’-
de Allah’ýn insanlýða lutfu olduðu belirti-
len mal nimet, dolayýsýyla bir deðer sayýlýr;
hatta insanlarýn meþrû yollardan kazanýp
servet sahibi olmalarý teþvik edilir; malla
ilgili hükümler, ölçüler konur. Malýn boþ ye-
re harcanamayacaðý, kötülüðe alet edile-
meyeceði belirtilir (M. F. Abdülbâký, el-Mu£-
cem, “fçl”, “mvl” md.leri). Bu çerçevede
yetimin vesâyetini üstlenen kimsenin ye-
timin malýna tenezzül etmemesi, yoksul
vasînin de o maldan ancak ihtiyaç ölçü-
sünce yararlanmasý istenir (en-Nisâ 4/6).
Bir davada þahitlik yapanlarýn, davacý ve
davalý arasýnda akrabalýk iliþkisine veya zen-
ginlik-fakirlik durumuna göre davranma-
larý yasaklanýr (en-Nisâ 4/135). Kur’an’da,
ilâhî irade ve kudretin mutlaklýðý hususun-
daki temel öðretinin bir sonucu olarak in-
sanlarý zengin edenin de yoksul kýlanýn da
Allah olduðu bildirilir (en-Necm 53/48; krþ.
Þevkânî, V, 135, 137). Resûlullah’a hitaben,
“Allah seni fakir bulup da zengin etmedi
mi?” buyurulur (ed-Duhâ 93/8). Þevkânî,
Resûl-i Ekrem’in mal çokluðu anlamýnda
zengin olmadýðýný belirterek burada onun
ihtiyaç duyduðu ve memnun kalacaðý öl-
çüde mala sahip kýlýnmasýnýn kastedildi-
ðini, gerçek zenginliðin de bu olduðunu
söyler (Fet¼u’l-šadîr, V, 537-538). Müslü-
manlarýn yardýmýyla evlenenleri Allah’ýn
kendi lutfuyla zenginleþtireceðini, evlen-
me imkâný bulamayanlarýn ise Allah ken-
dilerini zengin kýlýncaya kadar iffetlerini
korumalarý gerektiðini bildiren âyetlerde-
ki (en-Nûr 24/32-33) zenginliði de bu mâ-

nada anlamak gerekir. Hz. Peygamber’in
risâletinin sonlarýna doðru inen bir âyet-
te (et-Tevbe 9/74), ilk yýllarda müslüman-
larýn çektiði büyük sýkýntý ve yoksulluðun
ardýndan Medine’de refah seviyesi yüksel-
diðinde münafýklarýn nankörlüðüne ve sa-
dakatsizliðine vurgu yapýlýrken Allah’ýn ve
resulünün onlarý zenginleþtirmesi sayesin-
de bu seviyeye ulaþtýklarý kaydedilir. Put-
perestlerin Mescid-i Harâm’a yaklaþma-
larý yasaklanýnca Mekkeliler’in ticarî kayba
uðrayýp geçim sýkýntýsý çekmekten kaygý-
lanmalarý üzerine, “Eðer yoksulluktan kor-
kuyorsanýz bilin ki Allah dilerse sizi lutfuy-
la zenginleþtirecektir” âyetiyle bu tür kay-
gýlarýn yersizliðine iþaret edilir (et-Tevbe
9/28; krþ. Taberî, VI, 346-348). Yoksulluðu-
nu gizleyenlerin takdirle anýldýðý bir âyet-
te, “Tanýmayanlar onlarý zengin sanýr” de-
nilmektedir (el-Bakara 2/273). Zenginlerin
servetlerinde yoksullarýn hakký bulundu-
ðunu bildiren âyetler (ez-Zâriyât 51/19; el-
Meâric 70/24-25), Ýslâm’ýn ekonomik sis-
temin yapýsýna dair temel yaklaþýmýný or-
taya koymasý bakýmýndan büyük önem ta-
þýr. Bu ilkenin pratiðe yansýmasý olan zekât,
sadaka, infak gibi malî vecîbe ve hayýrlara
iliþkin çok sayýda âyette baþka bir açýdan
servet sahibi olmanýn önemine ve meþ-
ruiyet gerekçesine iþaret edilir. Buna kar-
þýlýk Kur’ân-ý Kerîm’de servetin bir sýnav
(fitne) olduðuna (el-Enfâl 8/28; et-Tega-
bün 64/15), dolayýsýyla insanýn mânevî ve
ahlâkî hayatý için risk oluþturduðuna sýk
sýk dikkat çekilir, ancak inanýp hayýrlý iþler
yapanlar için servetin Allah’a yakýnlaþma-
ya ve âhiret kurtuluþuna vesile olacaðý
belirtilir (Sebe’ 34/37; krþ. Taberî, X, 381).
Sonuçta malýn deðerinin ona sahip olmak-
ta deðil onu meþrû yoldan kazanmak,
kullanmak ve harcamakta olduðu anla-
týlýr (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “mvl”,
“nfk” md.leri).

Zenginlik konusunda çok sayýda hadis
vardýr. Bir kutsî hadiste, “Benim zengin-
lik verdiklerim hariç hepiniz fakirsiniz. Ben-
den isteyin ki size rýzýk ve zenginlik vere-
yim” buyurulur (Müsned, V, 154, 177; Tir-
mizî, “Kýyâmet”, 48). Hz. Peygamber müs-
lümanlarý insanlardan istemek yerine Al-
lah’tan istemeye (Buhârî, “Teheccüd”, 14;
Tirmizî, “Da.avât”, 92, 115), çalýþýp kazan-
maya (Müsned, II, 314; Buhârî, “Büyû.”,
15) teþvik etmiþtir. Sahâbî Ebû Mes‘ûd el-
Bedrî, bir zamanlar Resûl-i Ekrem’in ha-
yýr yapmanýn faziletinden bahsetmesi üze-
rine para kazanmak için çarþýda hamallýk
yapmaya baþlayanlarýn sonralarý yüz bin-
lere ulaþan bir servete kavuþtuklarýný söy-
ler (Müsned, IV, 87; Buhârî, “Zekât”, 10;

yiyeceði ve giyeceði varsa onun dilenmesi
câiz deðildir.

Borçlar hukuku açýsýndan zenginlik ki-
þinin borcunu ödeyebilecek mal varlýðýna
sahip bulunmasýdýr. Burada kiþinin malý-
nýn zekâttaki gibi nisab miktarýna ulaþmýþ
olmasý þartý aranmaz; borçlarýný karþýla-
yacak yeterli mal varlýðýna sahip olan kiþi
“mûsir” kabul edilir ve onun edâ vakti gel-
miþ borcunu ödemesi farz olup karþý tara-
fýn rýzasý olmadan edâyý geciktirmesi veya
edâdan kaçýnmasý günahtýr. Hz. Peygam-
ber’in, “Zenginin borcunu ödemekten ka-
çýnmasý zulümdür”; “Ödeme gücü bulunan
bir kimsenin borcunu ifa etmeyip gecik-
tirmesi onun cezalandýrýlmasýný ve kýnan-
masýný helâl kýlar” sözleri (Buhârî, “Ýstik-
râç”, 13, 14) bunu gösterdiði gibi ta‘zir ce-
zasý ve haciz müeyyidelerinin de temelini
oluþturur (ayrýca bk. BORÇ; HACÝZ).
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ÿMehmet Erkal

™ AHLÂK. Farsça’da “deðerli taþlarla
süslü ve pahalý olan” anlamýndaki zengîn
kelimesinden gelen zenginlik karþýlýðýnda
Ýslâmî kaynaklarda genellikle gýnâ kelime-
si kullanýlýr (Ýbn Sîde, VI, 13-14; Lisânü’l-
£Arab, “gny” md.). Râgýb el-Ýsfahânî’ye
göre gýnâ kavramý Allah hakkýnda muhtaç
olmamayý, insanlar hakkýnda ihtiyaç azlý-
ðýný ve bir insanýn diðerine göre sahip ol-
duðu mal çokluðunu ifade eder (el-Müf-
redât, “gny” md.). Kaynaklarda yesâr ve
îsâr kelimeleri de “zenginlik” anlamýnda
geçmekte, ayrýca mal, servet, metâ, rýzýk,
hayýr, hazine, kenz, dünya gibi kavramlar
zenginlik baðlamýnda sýkça kullanýlmak-
tadýr.

Kur’ân-ý Kerîm’de gýnâ kelimesi yer al-
maz, yetmiþ üç âyette bu kökten fiil ve
isimler kullanýlýr. Otuza yakýn âyette ayný


