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ZENGÝNLÝK

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
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sanlardan istemeyenleri Allah’ýn zengin-
leþtireceði bildirilerek yoksullar onurlarýný
korumaya teþvik edilirken bir yandan da
zenginler muhtaçlara yardým etmeye ça-
ðýrýlmýþ, böylece hem onurlu hem daya-
nýþmacý bir toplumun oluþturulmasý amaç-
lanmýþtýr.

Ahlâk ve tasavvuf kitaplarýyla hikmet
ve edep literatüründe zenginlik konusu
dinî, ahlâkî ve insanî boyutlarýyla ele alýn-
mýþ; bu çerçevede zenginlik kavramýnýn
anlamý ve kapsamý, zengin olmanýn meþ-
ruiyeti, zenginliðin gerektirdiði ahlâkî ve
insanî sorumluluklar, fakirlik ve zenginli-
ðin insanýn sosyal itibarýna, dünya huzu-
ru ve mutluluðuna etkileri, zenginliðin top-
lumsal varlýða katkýsý gibi konular üzerin-
de durulmuþ; fakirliðin mi zenginliðin mi
daha faziletli olduðu sorusu tartýþýlmýþtýr.
Gazzâlî, ihtiyacý bulunmadýðý halde baþka-
sýnýn elindekine göz dikenleri uyaran bir
hadisi (Müsned, II, 231; VI, 454; Müslim,
“Zekât”, 105) naklettikten sonra zenginli-
ði tanýmlamanýn ve ölçüsünü belirlemenin
güçlüðüne iþaret eder. Muhtelif zenginlik
ölçülerine dair bazý hadisler zikrederek
bunlarda farklý þartlarýn dikkate alýndýðý-
ný belirten Gazzâlî sonuçta bakmakla yü-
kümlü olduðu kimselerin bir yýllýk beslen-
me, giyinme ve barýnma ihtiyacýný karþýla-
yacak maddî imkâna sahip bulunanlarýn
zengin sayýlmasý gerektiðini söyler (Ý¼yâß,
IV, 214-215). Mâverdî’nin, “Ömür faydasýz
yerlere tüketilmeyecek kadar kýsa, mal ge-
reksiz yerlere harcanmayacak kadar azdýr”
sözü (Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn, s. 106),
zenginliðin ölçü ve deðerinin malýn mik-
tarýna deðil kullanýlýþ amacýna göre de-
ðiþtiðine iþaret eder. Râgýb el-Ýsfahânî’ye
göre erdemli insanla erdemsiz insan ara-
sýndaki fark þudur: Birincisi zenginliði fa-
ziletlerini geliþtirmeye katký yapmasý, ikin-
cisi zenginliði sýrf zengin olmak için ister.
Ancak bilgili, erdemli, hür ve âdil insanla-
rýn zengin olmasý cahillere göre daha zor-
dur; çünkü onlarýn kendilerini sýnýrlayan
ölçüleri vardýr; cahiller ise zengin olmak
için her yolu mubah görür (e×-¬erî£a, s.
392-395). Kötülüklere bulaþanlarý çeþitli
hayvanlara benzeten Ýbn Hazm, gerekli
olan yerlere harcamak ve iyilik yapmak
için deðil sýrf mal sevgisinden dolayý zen-
gin olmak isteyenleri herhangi bir hayva-
na dahi benzetilemeyecek derecede aþa-
ðýlýk varlýklar kabul eder (Ahlâk ve Dav-
ranýþ Tarzlarý, s. 45). Yine Ýbn Hazm’a gö-
re baþkasýnýn malýna göz dikmek yerine
kendi elindeki az malla yetinen iffetli in-
sanlar Karûn kadar servetleri olsa da bu
meziyetlerden yoksun kalanlardan daha

zengindir. Dünya menfaatleri karþýsýnda
baþýný dik tutanlar, bu menfaatler önünde
boyun eðenlere göre daha güçlü ve onur-
ludur; çünkü onlar için þeref maldan üs-
tündür (a.g.e., s. 128). Öte yandan zengin-
liðin yüklediði sorumluluklarýn bilincine var-
mýþ kimsenin gözünde zenginlik itibarýný,
huzur, güven ve mutluluðunu geliþtirme-
si için önemli bir imkândýr (a.g.e., s. 82,
249-250).

Rýzýk ve maiþet taksimine dair âyet ve
hadislerle sosyal hayatýn devamlýlýðýný in-
sanlarýn birbirine ihtiyaç duymasýna bað-
layan temel düþünceyi dikkate alan Ýslâm
âlimleri, zenginliðin de fakirliðin de Allah’ýn
kurduðu düzen içinde hayatýn gereði oldu-
ðunu belirtirler. Mâverdî, insanlar arasýn-
daki çeþitliliðin yaratýlýþtan geldiðini bildi-
ren âyetlerdeki çeþitliliði (Hûd 11/118-119)
Hasan-ý Basrî’nin fakirle zengin arasýndaki
farklýlýk diye açýkladýðýný bildirir (Edebü’d-
dünyâ ve’d-dîn, s. 135). Râgýb el-Ýsfahâ-
nî’nin kaydettiðine göre, “Âlemi zengin-
likten ziyade fakirlik ayakta tutar” denil-
miþtir. Nitekim mesleklerin çoðunu yaþa-
tan ihtiyaçlardýr. Ayný âlime göre kazan-
mak bir yönden mubah, bir yönden farz-
dýr. Ýnsanlarýn dinî vecîbelerini huzur için-
de yerine getirmeleri bile asgari hayat
þartlarýný karþýlamalarýna baðlýdýr. Zengin-
lik konusuna daha çok sosyal faydasý yö-
nünden bakan Râgýb el-Ýsfahânî tasavvu-
fu, kazanmaktan geri durmak diye anla-
yan ve üretmeden tüketen kendi döne-
mindeki bir zümrenin piyasaya zarar ver-
diðinden ve onlarýn yüzünden çarþý pa-
zarda fiyatlarýn arttýðýndan yakýnýr (e×-
¬erî£a, s. 377, 380). Ýsfahânî, ayný kesimin
Kur’an’ýn cennetle müjdelediði “önde gi-
denler”i dünyadan el etek çekenler diye
anladýðýný, bunlarýn, “Cinleri ve insanlarý sa-
dece bana ibadet etsinler diye yarattým”
meâlindeki âyete (ez-Zâriyât 51/56) daya-
narak dünyayý bütünüyle reddettiklerini
söyler ve bu anlayýþý eleþtirir. Ýsfahânî’ye
göre, “Bütün insanlar Allah’ýn ailesi olup
O’nun en çok sevdiði insan ailesine en fay-
dalý olandýr” meâlindeki hadisin de (Ebû
Ya‘lâ, VI, 65; Taberânî, VI, 252-253; ayrýca
bk. Müslim, “.Itk”, 16) gösterdiði üzere en
deðerli ibadet Allah’ýn kullarý için faydalý
iþler yapmaktýr (e×-¬erî£a, s. 402-403). Mâ-
verdî’ye göre tevekkülü gerekçe gösterip
fakirliði seçmek gerçekte âcizliktir; çünkü
Allah tevekkül ve teslimiyeti çaresizlik du-
rumuna baðlamýþtýr (Edebü’d-dünyâ ve’d-
dîn, s. 215). Ýbn Teymiyye de temel ihti-
yaçlarý karþýlayacak kadar kazanç saðla-
manýn farz olduðunu, hatta bazý fakihle-
rin ihtiyaçtan fazla kazanmak için çalýþan-

“Ýcâre”, 13). Resûlullah’ýn kendisi de Allah’-
tan zenginlik dilemiþtir (Müsned, I, 389,
434, 443; Müslim, “Cikir”, 72). Muham-
med b. Hasan eþ-Þeybânî, Hz. Peygam-
ber’in kýrk koyun biriktirdiðini, ayrýca ha-
yatýnýn sonuna doðru Fedek arazisiyle Hay-
ber’in bir bölümünün ona ait olduðunu söy-
ler (el-Kesb, s. 132). Bununla birlikte ken-
disi dualarýnda doymayan nefisten (Müs-
lim, “Cikir”, 73; Nesâî, “Ýsti.âce”, 13, 65),
insana sorumluluklarýný unutturan fakir-
likten, azgýnlaþtýran zenginlikten (Tirmi-
zî, “Zühd”, 3), fakirlik ve zenginlik imtiha-
nýndan (Müsned, VI, 57, 207; Buhârî, “Da.a-
vât”, 39, 44-46) Allah’a sýðýnmýþ, zenginli-
ðin getirdiði aðýr sorumluluk konusunda
insanlarý uyarmýþ (Müsned, I, 304; Tirmi-
zî, “Zühd”, 37), gerçek zenginliðin mal çok-
luðu deðil gönül zenginliði olduðunu bildir-
miþtir (Müsned, V, 183; Buhârî, “Cum.a”,
29; “Rikak”, 15; Müslim, “Zekât”, 130). “Er-
demli insan için temiz servet ne güzeldir!”
meâlindeki hadis (Müsned, IV, 197, 202)
Ýslâm’ýn zenginliðe yaklaþýmýnýn veciz bir
ifadesidir. Hz. Peygamber, bir yandan baþ-
ta Suffe ehli olmak üzere yoksul müslü-
manlarla ilgilenirken diðer yandan dinî ve
içtimaî vecîbelerini yerine getiren zengin
sahâbîlere her zaman itibar göstermiþtir.
“Sabýr fakirin hali, þükür zenginin halidir”
anlamýndaki hadis (Müsned, IV, 136), zen-
ginlik ve fakirlik konusundaki deðer ölçü-
sünün maddî varlýða deðil insanýn ahlâkî
tutumuna baðlý olduðuna iþaret eder. Hz.
Âiþe’nin bildirdiðine göre Resûlullah zen-
ginin fakire yemek ikram etmesini sever-
di (Müsned, VI, 123, 187; Buhârî, “Et.ime”,
27, 37). Bir hadiste, “Yemeklerin en kötüsü
zenginlerin davet edilip fakirlerin çaðýrýl-
madýðý ziyafet yemeðidir” buyurulur (Müs-
ned, II, 241, 267, 494; Buhârî, “Nikâh”,
42). Zenginlerin malýndan alýnýp fakirlere
verilmesini isteyen hadisler vardýr (Wen-
sinck, el-Mu£cem, “gny”, “sdk” md.leri).
Ýnsanlarýn canlarý ve namuslarýyla birlikte
mallarýný da dokunulmaz kabul eden ve
bunlarý koruma uðruna öldürüleni þehid
diye niteleyen hadisler (Tirmizî, “Diyât”, 21;
Ýbn Mâce, “Menâsik”, 76; “Hudûd”, 21)
servet edinmenin temel haklardan sayýl-
dýðýný gösterir. Resûl-i Ekrem gerçek yok-
sulu “zengin olmadýðý halde istemekten
hayâ eden kimse” diye tanýmlamýþ (Müs-
ned, I, 446; II, 316, 457, 469; Buhârî, “Ze-
kât”, 53), bununla beraber hem acýmasýz
zenginleri hem de anlamsýz bir gurura ka-
pýlan yoksullarý kýnamýþtýr (Müsned, V, 153;
Tirmizî, “Cennet”, 25). Birçok hadiste (Wen-
sinck, el-Mu£cem,“gny”, “nfk”, “sdk”, “s,el”
md.leri) bir yandan müstaðni davranýp in-

ZENGÝNLÝK



278

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.
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ÿMustafa Çaðrýcý
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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-


