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eylan Hazreti Ömer’in -radiyallahu anh- halifelik 
döneminde Medine’de büyük bir yangın 
çıkmıştı. Öyle ki şehrin yarısı ateşe teslim 

olmuştu. Söndürme çalışmaları fayda vermiyor, 
ateşe dökülen kova kova sular çare olmuyordu. 
Halk yangını söndüremeyip çaresiz kalınca Hazreti 
Ömer’in yanına gidip durumu anlattılar. Hz. Ömer, “O 
ateş Allah’ın işaretlerindendir. Alevleri böyle coşturan 
sizin cimriliğinizdir. Suyu bırakın da yoksullara yardımda 
bulunun. Cimrilikten tövbe edip, cömert olun!” 
dediğinde karşısındakiler, “Ya Ömer! 
Bizim kapımız herkese açıktır. Yardım 
etmekten hoşlanan cömert kişileriz” 
cevabını verdiler. Bunun üzerine Hz. 
Ömer şöyle karşılık verdi: “Siz ver-
diğinizi, Allah için vermiyorsunuz. 
Gayeniz gösteriş yapmaktır. Yer-
leşmiş bir geleneğiniz var.  Âdet 
yerini bulsun diye yardım 
ediyorsunuz. Allah’ın kabul 
edip etmeyeceğinden çe-
kinerek, korkarak bağış-
lanmayı dileyerek verin 
ki Allah size merhamet 
etsin.”

Ben
Cimri Değil
Tutumluyum!



49

Cimrilik nedir?
Tutumlu olmak, ölçülü harca-
mada bulunmak gayet normal 
ve toplumun benimsediği bir 
durumdur ama bu tutumlu ol-
mayı abartıp son derece az har-
camada bulunmak, başkalarına 
yardım etmekten çekinmek, 
sürekli mal ve para biriktirmek 
bir hastalıktır ve bunun adı 
cimriliktir. Cimrilik servet tut-
kusudur. Biriktirme hastalığıdır. 
Mal varlığını harcayamama ve 
harcadığında ise huzursuz olma 
halidir. Cimri insan servetini son 
derece zor koşullarda kazandı-
ğını düşünür ve bu sebeple bu 
servette ailesi dâhil kimsenin 
hakkı olmadığına inanır. Hatta 
neredeyse kendisine bile kazan-
dığını harcamaz. Bir cimri için 
önemli olan mal ya da paranın 
biriktirilmesidir. Cimri, paylaş-
manın düşmanıdır. Bu sebeple 
halk arasında cimrilere eli sıkı, 
hasis ve pinti denir.

Cimrilik sadece servet biriktir-
mekle ilgili değildir. Cimri insan 
mal varlığından insanlara 
harcamadığı gibi duygularını 
da insanlara yansıtmaz. Mesela 
kimseyi sevmez. Başkalarını be-
ğenmediği gibi onlara yakınlık 
da duymaz. Fikirlerini başkala-
rıyla paylaşmaktan hoşlanmaz. 
Ama başkalarının kendisini 
sevmesini ve yakınlık duymasını 
ister.

Cimriliğin asıl sebebi hırstır. Hırs 
bir şeyi elde etmek için duyulan 
aşırı arzudur. Öyle ki bu arzuları 
hayata geçirmek her şeyden 
daha önemlidir. Işte mal birik-
tirmeye duyulan aşırı hırs kişiyi 
cimriliğe götürür. Ayrıca yarın 
endişesi ve ileride fakir olacağı-
na dair şiddetli korku da cimriliği 
doğurur. Cimri insan Allah’a 
değil servetine güvenir. Sahip 
olduğu mallarının onu her türlü 
dert ve mihnetten kurtaracağını 

sanır. Bu sebeple mal biriktir-
meye devam eder. Bir türlü bu 
istek doymak bilmez. Ama işin 
garip tarafı bütün bu servetini 
harcayamadan insanın bir gün 
ölüp gitmesidir.

Cimri insanın 
özellikleri
Cimri insan açgözlüdür, bir türlü 
doymak bilmez. Mal sevgisi gö-
zünü kör ettiği için başka hiçbir 
şeyi sevemez.  Doyumsuz oldu-
ğu için sürekli malını arttıracak 
yollar arar ama insanların dert-
lerini umursamaz. Son derece 
bencildir. Zaten cimrilik, bencil-
liğin ortaya çıkardığı bir hasta-
lıktır. Cimriler için önemli olan 
sadece kendileridir, başkalarının 
derdiyle dertlenmezler. Kıskanç 
olurlar, başkalarının servetinin 
büyümesini de istemezler. Çün-
kü bunu kendi servetinin artması 
ya da büyümesi önünde bir 
engel olarak görürler. Sadece 
kendilerini sevdikleri için insan-
ları hor görürler. Mal ve mülkü 
verenin Allah Teâlâ değil, sade-
ce kendi çalışmaları olduğuna 
inanırlar. Servetleri onlarda kibir 
ve gurur oluşturur. Kendileri 
insanlara iyilik yapmadığı ve 
yardım etmediği gibi başkaları-
nın da yardımına engel olurlar.

Cimrilerin
sınıfları
Âlimlerimiz cimrileri üç sını-
fa ayırmışlardır. Ilki, servetini 
sadece kendisine harcayan ve 
başkalarına koklatmayan cim-
riler. Ikincisi, servetini kendisine 
de harcamayan sürekli biriktiren 
cimriler. Üçüncüsü ise kendisi 
cömert olmadığı gibi başkala-
rının da cömert olmasına engel 
olan cimriler. Genelde cimrilik ilk 
sınıf ile başlayıp zamanla diğer 
sınıflara kadar ilerler.

Cimriliğin
tedavisi
Öncelikle cimriliğin bir hastalık 
olduğu kabul edilmelidir. Nitekim 
Allah Teâlâ cimriler ile ilgili ola-
rak şöyle buyurmaktadır: “Altın 
ve gümüşü yığıp da onları Allah 
yolunda harcamayanlar yok 
mu, işte onlara elem verici bir 
azabı müjdele!” (Tevbe, 34) Yine 
bir başka ayet-i kerimede ise Al-
lah Teâlâ cimriliğin acıklı sonunu 
şöyle anlatmaktadır: “Allah’ın, 
kereminden kendilerine verdik-
lerini (infakta) cimrilik gösteren-
ler, sanmasınlar ki o, kendileri 
için hayırlıdır; tersine bu onlar 
için pek fenadır. Cimrilik ettikleri 
şey de kıyamet gününde bo-
yunlarına dolanacaktır. Göklerin 
ve yerin mirası Allah’ındır. Allah 
bütün yaptıklarınızdan haber-
dardır” (Al-i Imran, 180). O halde 
insan ölümlü bir varlık olduğu-
nu unutmamalı ve biriktirdiği 
malları bir gün istemese de terk 
edeceğini aklından çıkarmama-
lıdır. Ayrıca insanları sevmenin 
ve zor durumda olanlara yardım 
ve iyilik etmenin insani bir vazife 
olduğu ve Allah Teâlâ’nın da 
böyle kişileri sevdiği akıldan çı-
karılmamalıdır. Diğer bir mesele 
ise cimrilerle insanların arka-
daşlık kurmak istememesi ve 
onları sevmemesidir. Işte bütün 
bunları düşünen biri cimrilikten 
vazgeçebilir. Ama bu bir anda 
olmaz. Cimri kişi elini vermeye 
alıştırmalı ve bu verdiklerini de 
zamanla artırmalıdır. Kendi-
sine zor gelse de verirken içi 
sızlasa da infak etmeye devam 
etmelidir. Böyle böyle kalbindeki 
cimrilik hastalığı yerini cömertli-
ğe bırakabilir.
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