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 93. SOHBET 

Kur’an’ın ve Sünnetin Işığında Zengin ve Fakirin İmtihanı 

Zenginlik Ne Demektir? Kime Zengin Denir? 

Konunun anlaşılabilmesi için önce dinimizde zenginlik ve fakirliğin tarifi ve ölçüleri nedir 
bakmamız gerekir. Zenginlik ve fakirlik oldukça göreceli değerlerdir. Bu sebeple de bu kelimeleri 
alimlerimiz farklı farklı tarif etmişlerdir. Biz özellikle mezhep imamlarımızın tariflerini vermek 
istiyoruz.  

İmam-ı Azam’a göre, Nisab miktarı mala (yani 200 dirheme) sahip olan kimse zengin sayılır 
ve böyle bir mali zenginliğe sahip olan kişinin zekât alması haramdır.  

İmam Şafiîye göre, kesbi (kazancı) olan kimse tek dirheme bile sahip olsa zengin sayılır. 
Fakat çalışacak durumda olmayan zayıf kimse, çok sayıda çoluk çocuk sahibi ise bin dirhemi de 
olsa fakirdir.  Diğer bir görüşe göre, sabah ve akşam yiyeceği olan kimse zengin kabul edilir. 
Nitekim Resûlullah (sav)’den zenginliği belirleyen miktar sorulunca, O, 

دِّيهِ وَيُعَشِّيهِقَدْرَمَا يُغَ    

"Sabah ve akşam yemeğine yeten miktardır"1 diye cevap vermiştir. Dolayısıyla bazı âlimler, bu 
hadisin zahirini esas kabul ederek, "Bir günlük ihtiyacını karşılayacak yiyeceği olana dilenmek 
haramdır" demişlerdir.  

Süfyan-ı Sevrî, İbnu'l-Mübarek, Ahmed b. Hanbel ve İshak’a göre ise,  50 dirhemi olan 
kimse zengin sayılır demektedirler. Bu alimler bu miktarı Efendimiz (as)’ın şu  sözünden 
hareketle ifade etmişlerdir. Resûlullah (as) buyuruyor ki: 

اعِدْلُهَا فَقَدْ سَألَ إلْحَافً مَنْ سَألَ مِنْكُمْ وَلَهُ أوقِيَّةٌ أوْ    

“Sizden kim bir okiyye miktarında serveti veya o değerde malı olduğu halde dilenirse, 
ilhafla (zorlayarak ve zaruret yokken) dilenmiştir."2 O zamanlar bir okiyye 40 dirheme denk idi.  

Bu görüşlerden anladığımız kadarı ile dînen fakirlik ve zenginlik kriterlerini kesin hatlarla 
ayırmak mümkün değildir. Fukaha zekât talep edilecek kimseleri tesbit zaruretinden dolayı 
objektif ölçüler ortaya koymaya çalışsa da Resûlullah (sav) bunun ölçüsünü inanan kişinin 
vicdanına havale eder ve şöyle buyurur:  

    اَلْغِنَى الْيَأسُ مِمَّا في أيْدِى النَّاسِ    

"(Hakikî zenginlik mal çokluğu ile değildir), gerçek zenginlik insanların elindekine karşı 
gönlünü tok tutmakta, tamahkârlık göstermemektedir."3 

                                                
1	Ebu	Davut,	Sünen,	4/436,	H.	No:	1388	(Mektebetu	Şamile)	
2	Ebu	Davut,	Sünen,	4/434,	H.	No:	1386	(Mektebetu	Şamile)	
3	İbrahim	Canan,	Kütüb-ü	Sitte	Tercüme	ve	Şerhi,	Akçağ	Yayınları:7/421-422	
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Servet Sahibi Olmak Kötü Birşey Midir? 

Dinimizde mal, mülk ve servet sahibi olmak asıl itibariyle kötü görülen ve sevilmeyen şey 
değildir. Önemli olan her nimetin hakkının gözetilmesidir. Ayrıca maddi imkanların da şükrünü 
eda etmek suretiyle eldeki nimetlerin kadrini bilmektir. Yani elde bulunan zenginlik ve servete 
bakarak gurur ve kibir yapmak suretiyle o nimetleri verene nankörlük etmek yasaktır ve çirkin 
görülmektedir.  

Malın içinde bulunan Allah ve kul haklarının eda edilmemesi, bütün bütün dünya malına 
tamah edilerek kişinin kendisini adeta servet zebunu haline getirmesi doğru değildir. Dünyayı 
elde edeceğim diye Allah’ı unutmak ve O’nu hatırlatacak ibadet ve güzel amellerden uzak 
kalmak, sevilmeyen bir durum olarak kabul edilmiş ve Kur’an buna şu şekilde dikkatlerimizi 
çekmiştir:   

يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِکُمْ أمْوَالُکُمْ وَلَا أوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأولَٰئِكَ هُمُ   
الْخَاسِرُونَ   

“Ey İnananlar! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu 
yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır.”4  

مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إلَيْهِمْ أعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ  

“Her kim dünya hayatını ve güzelliklerini isterse biz onlara amellerinin karşılığını orada 
tamamen öderiz. Bu hususta kendilerine bir densizlik yapılmaz.”5  

İşte bundan dolayıdır ki, hadis-i şeriflerde de mal, mülk, makam ve mevki gibi geçici 
şeylere güvenerek ve şımararak taşkınlıkta bulunan insanların bu halleri yerilmiş ve çirkin 
görülmüştür. Efendimiz (as) şöyle buyuruyor:  

ءِ الْمُسْلِمِمَا ذِىٔبَانِ ضَارِيَانِ جَائِعَانِ أرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأسْرَعَ فَسَادًا مِنْ حُبِّ الْمَالِ وَالشَّرَفِ فِي دِينِ الْمَرْ  

“Bir koyun sürüsüne salıverilen iki yırtıcı kurt, şeref, mal ve mertebenin müslüman kişinin 
dininde icra ettikleri tahribattan daha fazla tahribat yapmaz.”6  

Selman-ı Farisi (ra), Ebu Derda (ra)’a şöyle bir mektup yazdı: Kardeşim! Sakın dünyadan 
şükrünü eda etmeyeceğini toplama! Çünkü ben Allah’ın Rasûlünden dinledim, buyurdu ki: 

 فَقَدْ امْضِ مَالُهُ لَهُ فَقَالَ الصِّرَاطُ، بِهِ تَكَفَّأ كُلَّمَا يَدَيْهِ بَيْنَ وَمَالُهُ فِيهِ اللهَ أطَاعَ الَّذِي الْمَالِ بِصَاحِبِ يُؤتَى
 بِهِ تَكَفَّأ كُلَّمَا كَتِفَيْهِ  بَيْنَ وَمَالُهُ فِيهِ اللهَ يُطِعِ لَمْ الَّذِي الْمَالِ بِصَاحِبِ يُجَاءُ ثُمَّ فِيَّ، اللهِ حَقَّ أدَّيْتَ

لَا وَيْلَكَ مَالُهُ لَهُ قَالَ الصِّرَاطُ وَالثُّبُورِ بِالْوَيْلِ يَدْعُوَ حَتَّى كَذَلِكَ يَزَالُ فَمَا فِيَّ اللهِ حَقَّ أدَّيْتَ أ  

“Malında Allah’a itaat eden mal sahibi getirilir. Malı da önünde… Ne zaman ki, sırat 
köprüsü onu sarsarsa, malı kendisine: - Geç! Sen bende bulunan Allah’ın hakkını eda ettin, der. 
Sonra malı omuzunda olduğu halde, malında Allah’a itaat etmeyen kişi getirilir. Sırat köprüsü 

                                                
4	Münafikûn	sûresi,	63:9	
5	Hûd	sûresi,	11:15	
6	Şuabu’l	İman,	12/489,	H.	No:	9786	
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kendisini sarstıkça malı kendisine: - Azap sana olsun! Neden bende bulunan Allah’ın hakkını eda 
etmedin? der. Bu durum, kişi kendisine azab ve helaki isteyinceye kadar devam eder.”7   

 

 Zenginlik te Fakirlik te Birer İmtihan Vesilesidir 

Yukardaki ayet ve hadislere dikkat edilirse, dünya ve dünya malı direkt olarak 
kötülenmiyor. Malın hakkının ödenmemesi ve mal imtihanının kazanılmaması yeriliyor. Zaten 
Kur’an-ı Kerim’de de mal ve diğer zenginlikler birer imtihan ve deneme malzemesi olarak kabul 
ediliyor. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:  

إنَّمَا أمْوَالُکُمْ وَأوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أجْرٌ عَظِيمٌ    

“Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükafat ise Allah'ın 
yanındadır.”8  

كَلْتَ فَأفْنَيْتَ أوْ لَبِسْتَ فَأبْلَيْتَ أوْ تَصَدَّقْتَ وَيَقُولُ ابْنُ آدَمَ  مَالِي مَالِي وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إلَّا مَا أ
فَأمْضَيْتَ  

 “Ademoğlu ‘benim malım, benim malım’ der durur. Acaba yiyip bitirdiğinden, giyip 
eskittiğinden ve sadaka verip tükettiğinden başka malın var mıdır?”9 hadis-i şerifi de bu deneme 
ve sınavı işaret buyuruyor.  

Hasan-ı Basri (rhm.) şöyle buyurdu: “Allah’a yemin olsun! Parayı aziz eden (yüce gören) bir 
kimseyi muhakkak Allah zelil eder.”10 Yani mala değer verip, sadece mal elde etmek üzere 
hareket eden ve bu hedefe kilitlenip bir gayret içine giren insan mal imtihanını kaybetmiş olur, 
denilmek isteniyor.  

Büyüklerimiz mal imtihanını kazanma noktasında çok güzel örnekler sergilemişler; bize 
misal olmuşlardır.  

Medineli tabiinin büyüklerinden Muhammet b. Ka’b el-Kureyzî (rhm.) büyük bir serveti 
Allah yolunda infak etti. Kendisine “bu serveti senden sonra çocuklarına bıraksaydın (olmaz 
mıydı)? denildi.  O, cevap olarak şöyle dedi: “Hayır! Servetimi Rabbimin katında nefsim için 
zahire yapıyorum. Rabbimi de çoluk çocuğuma zahire yapıyorum. Yani onları Rabbime teslim 
ediyorum.”11 

Mal, bu güzel örneklerde görüldüğü gibi değerlendirilirse elbette insan için kurtuluş 
vesilesi olur. Nitekim Peygamber Efendimiz (as),  

                                                
7	Şuabu’l	İman,	13/195,	H.	No:	10174	
8	Tegabün	sûresi,	64:15	
9	Ahmet	b.	Hanbel,	Müsned,	33/61,	H.	No:	15732	(Mektebetu	Şamile) 
10	İhyau	Ulumi’d	Din,	3/502	
11	A.g.e.	3/503	
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الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحُ الْمَالُ نِعْمَ  

“Salih mal, salih kişinin elinde ne güzeldir!”12 buyurmuştur.  

Zenginlik İmtihanını Kazanmanın Yolları 

Zenginliğin sınavını kazanmanın yolu onu kısaca şu ölçülerde değerlendirmekten geçer: 

1. Malı kendi nefsine infak etmek 
2. Malı insanlara infak etmek. 
3. Muayyen bir insana değil genel olarak herkesin menfaatine sarf etmek.   

1- Malı nefsine infak etmek demek, ya ibadet hususunda ya da ibadete yardım hususunda 
infak etmek demektir. Malın yardımı ile, hacca veya cihada gitmek malın ibadet için 
harcanması demektir. Zira kişi, ancak mal ile hacca ve cihada gidebilir. Hac ve cihat ise, 
kulu Allah’a yaklaştıran ibadetlerin başında gelir. Fakir insan, hacc ve cihadın 
faziletinden mahrum olur.  

Malın ibadetin takviyesi için harcanması ise, yemek, elbise, mesken, evlenme ve hayatın 
diğer zaruri ihtiyaçlarına sarf edilmesi ile olur. Çünkü bu ihtiyaçlar karşılanmazsa kalp 
onları elde etmenin yollarını aramaya kendini tahsis eder. Kalbin huzurla ibadet etmesi 
mümkün olmaz. Dolayısıyla bir nesne ki insan ancak onunla ibadet yapabilir; onu elde 
etmek te ibadet olur.  

2- Malın insanların faydasına sarf edilmesi ise, dört kısımda mütalaa edilir:  
1. Sadaka 
2. Mürüvvet 
3. Irz ve namusu korumak 
4. Çalışanın hakkını vermek.  

1- Sadaka Allah’ın gazabını söndürür. Malı artırır, temizler ve sahibini kaza ve belalardan 
muhafaza eder.  

2- Mürüvvet, cömertlik ve yardım etme istidadı demektir. Dostlar, ahbaplar ve arkadaşlar 
kazanmak için buna ihtiyaç vardır. Üstad mehmet akif ersoy un seyfi baba adlı şiirindeki 
son mısra ve şiirin şah damarı.. hamiyyet sahibi bir insanın cebinde yardım için para 
bulamadığında ettiği beyanıdır: 

“bir de baktım ki: tek onluk bile yokmuş kesede; 

mühürüm boynunu bükmüş duruyormuş sâde! 

o zaman koptu içimden şu tehassür ebedî: 

ya hamiyyetsiz olaydım, ya param olsa idi!”13  

demiştir.Yardımseverlik ve yardımsever insanlar dinimizde övülmüştür.  

                                                
12	Şuabu’l	İman,	2/446,	H.	No:1190	
13	Mehmet	Akif,	Safahat	
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3- Malın ırz ve namusu şerli insanların şerrinden koruyacak şekilde sarf edilmesinin 
sadaka olduğu rivayet edilmiştir. Peygamber efendimiz (as) şöyle buyurmuştur:  

الرَّجُلُ عِرْضَهُ كُتِبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌوَمَا وَقَى بِهِ        

“O mal ki, kişi onunla namusunu koruyor, kişi için o maldan ötürü bir sadaka yazılır.”14 

4- Malın istihdam ve çalışma alanına sarf edilmesi ise, bir başka infak alanıdır. Bir başkası 
tarafından yapılması tasavvur edilen ve kişinin kendisinin yapamayacağı bir işi bir 
başkasına yaptırmak ta malı meşru noktada harcamak manasına gelir. Çünkü bir insanın 
her şeyi kendisinin yapması beklenemez. Başkalarının rızkı ve mesleğine destek için de 
yaptırılan iş karşılığında helalinden ve zamanında ödeme yapılmalıdır.  

3- Son olarak, bazan mal kişinin kendi nefsine veya muayyen bir insan kesimine değil de 
genel olarak herkesin yararlanacağı şekilde sarf edilir. Bu da meşru bir harcama 
alanıdır. Camiler, köprüler, okullar, hastahaneler vs. inşa etmek bu kabil harcamalardır. 
Biz bunlara sadak-i cariye diyoruz ki, bu eserler hizmet verdiği sürece sahipleri ölse bile 
amel defterlerine sevap yazılmaya devam eder. 

يَدْعُو لَهُإذَا مَاتَ الْإنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ     

“İnsan öldüğü zaman amelleri kesilir. Üç şey müstesna: Sadaka-i cariye, faydalanılan bir 
ilmi eser ve dua eden salih evlat.”15 

Alınacak Dersler: 

1. Mal ve servet sahibi olmak yasaklanmış bir şey değildir. 
2. Kazanılan malın hayırlı yerlerde sarf edilmesi imtihanı kazanmaktır. 
3. Malın içindeki Allah ve kul hakları ödenmezse mal sınavında başarısız olmak 

kaçınılmazdır. 
4. Malın manasını ve sahibini bilip o yönde sarfetmek gerekir. Malın sahib Allah’tır.  

Ödev:  

Bu sene ödeyeceğiniz İnfak hayrınızı en az %10 artırınız ki, malınızın şükrünü eda 
edebilesiniz.  

                                                
14	Darakutni,	Sünen,	7/181,	H.	No:	2934	
15	Müslim,	Sahih,	5/73,	H.	No:	4310	(Mektebetu	Şamile)		


