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(Al-i İmran 3/180) 

ُ ِمْن فَْضِل۪ھ ُھَو َخْیًرا لَُھْمۜ بَْل ُھَو َشرٌّ لَُھْمۜ  ا ٰاٰتیُھُم �ّٰ َوَال یَْحَسبَنَّ الَّ۪ذیَن یَْبَخلُوَن بَِمٓ
قُوَن َما بَِخلُوا  ُ بَِما تَْعَملُوَن َسیَُطوَّ ِ ۪میَراُث السَّٰمَواِت َواْالَْرِضۜ َو�ّٰ بِ۪ھ یَْوَم اْلِقٰیَمِةۜ َوِ�ّٰ

 َخ۪بیٌر۟ 
Allah'ın, kendi lütfuyla verdiği şeylerde cimrilik edenler, bunun kendileri için iyi olduğunu 
sanmasınlar. Hayır, bu onlar için kötüdür. Cimrilik ettikleri şeyler kıyamet /mezardan kalkış 
günü boyunlarına dolandırılacaktır[1]. Göklerin ve yerin bütün mirası Allah’ındır. Allah 
yaptıklarınızın iç yüzünü bilir. 
 

 [1] Ebu Hüreyre, Allah’ın elçisinin (s.a.v) şöyle dediğini ifade etmiştir: Allah bir kimseye mal verir de 
zekâtını ödemezse; Kıyamet /mezardan kalkış günü malı, iki gözünde iki nokta olan zehirli yılana 
çevrilir ve boynuna sarılır, çenesini iki taraftan yakalar ve der ki: “Ben senin malınım, senin hazinenim.” 
(Buhari, Zekât 3) 

(Al-i İmran 3/181) 

َ فَ۪قیٌر َونَْحُن اَْغنِیَٓاُءۢ َسنَْكتُُب َما قَالُوا َوقَتْلَھُ  ُ قَْوَل الَّ۪ذیَن قَالُٓوا اِنَّ �ّٰ ُم لَقَْد َسِمَع �ّٰ
ٍ َونَقُوُل ذُوقُوا َعَذاَب اْلَح۪ریقِ   اْالَْنبِیَٓاَء بِغَْیِر َحّقۙ

"Allah fakirdir, biz zengin kimseleriz!" diyenlerin sözünü Allah elbette duydu. Hem bu sözlerini 
hem de nebileri haklı bir gerekçeye dayanmadan itibarsızlaştırmalarını yazacak ve şöyle 
diyeceğiz: "Şu yakıcı ateş azabını tadın bakalım"!

 
(Al-i İmran 3/182) 

َ لَْیَس  ٍم ِلْلعَ۪بیدِۚ ٰذِلَك بَِما قَدََّمْت اَْی۪دیُكْم َواَنَّ �ّٰ  بَِظالَّ
Bu, kendi ellerinizle yaptıklarınıza karşılıktır. Allah kullarına asla bir yanlış yapmaz[*]. 

 

Kıymetli Arkadaşlar,  

Euzu billahimineş-şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 

Ali İmran suresi 180’inci ayetten itibaren okuyoruz arkadaşlar. 

Allah Teala buyuruyor ki, “Allah’ın kendi fazlından onlara verdiklerinde, cimrilik yapanlar 
zannetmesinler ki, bu cimrilik onlar için hayırlıdır.”  

Allah Teala önemli bir dikkat çekme ifadesiyle mesajı ortaya koyuyor. Aynı ifade içinde malın 
verildiği kaynağı da hatırlatıyor. İnfak konularının hemen tamamında bu hatırlama ile karşı 
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karşıya kalıyoruz. Burada cimrilik ile alakalı olarak aynı üslubu kullanmış. Vurguyu da eklemiş: 
“Zannetmesinler ki, bu onlar için hayırlıdır!.. “şeklinde.   

“Bilakis o onlar için şerdir,” diyor. Yani cimrilik, onlar için şerdir, beyanını ortay koyuyor.  

“Kıyamet günü cimrilik yaptıkları şey, onların boğazlarına bir tak olacak, bir bağ, bir 
boyunbağı olacak!” diyor Allah Teala. 

“Göklerin ve yeryüzünün mirası Allah’a aittir,” yani herkes bırakır gider, sonunda her şey 
geldiği yere döner, Allah’tan gelmiştir, her şeyin sahibi o dur, yine ona döner. 

Bu mutlak gerçek böyle olduğu halde nasıl cimrilik yaparsınız, diyor Allah Teala.  

Allah Teala’nın emretmiş olduğu görevlerin, özellikle zorunlu görevlerden zekat ve infak gibi 
konularda nasıl cimrilik yaparsın? Diye sorgulama yapıyor.  

“Hiç şüphesiz ki Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır.” Yani bir kısım numaralarla, 
gizlemekle, aldatmakla, birbirine karıştırmakla, değerleri ters düz etmekle Allah’a karşı 
karartma yapamazsınız. Böylece geçerli bir mazeret üretemezsiniz. Allah’ın size kendi 
fazlından vermiş olduklarının hesabını doğru düzgün yapın ve bu konuda cimrilik yapmayın, 
fakirlerin hakkına girmeyin diyor Allah Teala. 

“Allah, şöyle söyleyenin sözünden duydu; Allah fakirdir, biz zenginiz.” Kıymetli arkadaşlar, bu 
çok ilginç bir İsrailoğlu polemiğidir. Allah Teala, infak ve zekat gibi ekonomik sorumluluklar 
konusunda üzerimize bir görev yüklüyor. Bize bunları emrediyor, İsrailoğullarından birileri 
kalkıp diyor ki, Allah fakirdir o yüzden fakirlerin doyurulmasını bizden istiyor. Eğer fakir 
olmasaydı bizden ister miydi? Kendilerince güya polemik yapıyorlar.  

“Biz bunu da dediklerini, haksız yere Peygamberleri öldürmelerini de yazarız ve gün gelir 
onlara şöyle deriz; şimdi şu yakıcı ateşi sizde tadın bakalım!..” Bu onların kendi elleri ile 
taktim ettiklerinden dolayıdır. Asla Allah kullarına zulmetmez, onlar kendileri yaptılar ve 
karşılığını buldular.” Dolayısı ile burada bir azap görecekler ise kendi yaptıklarının karşılığıdır. 
Bunu iyi anlamaları gerekir, diyor Allah Teala. 

Rabbim bu tür cimrilik hastalıklarından hepimizi muhafaza etsin, kendisinin vermiş olduğu 
görevleri hakkı ile yerine getirmeyi bizlere nasip eylesin, inşallah. 

 

 


