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GERÇEK MÜFLİS

َعْن َأِبى ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسوَل اهلل صلى اهلل عليه وسلم َقاَل 

ِتى َيْأِتى  َأَتْدُروَن َما اْلُْفِلُس َقاُلوا اْلُْفِلُس ِفيَنا َمْن َل ِدْرَهَم َلُه َوَل َمَتاَع َفَقاَل ِإنَّ اْلُْفِلَس ِمْن ُأمَّ
َيْوَم اْلِقَياَمِة ِبَصاَلٍة َوِصَياٍم َوَزَكاٍة َوَيْأِتى َقْد َشَتَم َهَذا َوَقَذَف َهَذا َوَأَكَل َماَل َهَذا َوَسَفَك 
َدَم َهَذا َوَضَرَب َهَذا َفُيْعَطى َهَذا ِمْن َحَسَناِتِه َوَهَذا ِمْن َحَسَناِتِه َفِإْن َفِنَيْت َحَسَناُتُه َقْبَل 

اِر َأْن ُيْقَضى َما َعَلْيِه ُأِخَذ ِمْن َخَطاَياُهْم َفُطِرَحْت َعَلْيِه ُثمَّ ُطِرَح ِفى النَّ

Ebû Hureyre’den (r.a) rivâyet edildiğine göre Rasûlullah (s.a), “Müflis 
kimdir, biliyor musunuz?” diye sordu. Ashâb:
-Bizim içimizde müflis, parası ve malı olmayan kimsedir, diye cevap 
verince, Rasûlullah (s.a) şöyle buyurdu:
-“Şüphesiz ümmetimden müflis olan, kıyamet günü namaz, oruç 
ve zekât sevabıyla gelip de şuna sövüp, buna zina iftirasında 
bulunup, şunun malını yiyip, bunun kanını döküp, şunu dövüp, bu 
sebeple iyiliklerinin sevabı şuna buna verilen ve üzerindeki kul 
hakları bitmeden sevaplarının tükenmesi halinde, hak sahiplerinin 
günahları kendisine yükletilip sonra da cehenneme atılan 
kimsedir”231.

231   Müslim, Birr, 59; Tirmizî, Kıyâmet, 2; Ahmed b. Hanbel, II, 300, 334.
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Hz. Peygamber’in “müflis kimdir, biliyor musunuz?” suâli, onun 
dünyevî planda ticarette kullanılan kelime mânasının açıklanmasına 
değil, muhatap toplumu aydınlatmak, doğruluk ve dürüstlüğe teşvik 
etmek hedefine yöneliktir. Allah Rasûlü tarafından, müflisin âhiret ha-
yatına dönük tarifinin yapılması ve onun gerçek anlamının muhatapla-
ra açıklanması bunu gösterir. 

Âhiret yoksulu sayılan müflisin durumu gerçekten de çok vahimdir. 
Çünkü, dünya hayatındaki müflisin iflası, zarar ve ziyanı çoğu zaman 
geçicidir. Bilâhare kendini toparlayıp zengin olmakla bu durum orta-
dan kalkabilir veya ölümle sona erebilir. Ancak âhiret yoksulu müflisin 
iflası, zarar ve ziyanı süreklidir. Çünkü o gerçek anlamda helâk olmuş, 
dünyada kazandığı hayır ve hasenatı kaybetmiştir. Yapılan hayır ve ha-
senatın, üzerlerinde hakları bulunan insanlara ve alacaklılarına veril-
mesi, onların günahlarını da üzerine yüklenerek cehenneme atılması, 
artık bir insan için en korkunç cezadır. Bundan daha ağır bir hesaplaş-
ma ve bir ceza şekli tasavvur edilemez.

Bu itibarla, Allah’ın affetmeyeceğini bildirdiği büyük günahlar arasın-
da sayılan borç, emanet, cinayet, tecavüz, her türlü zulüm ve haksız-
lık, hakaret, iftira, kamu mallarına hıyanet gibi üzerinde maddî veya 
manevî kul hakkı bulunan bir kimse, bu hakları ödeyerek, özür dileyip 
helalleşerek ve Allah’a tevbe ederek yüz akıyla âhirete göçmeli ve ebedî 
saadetin yollarını aramalıdır. Zira mahşer gününde ödenecek bir fid-
ye, mal ve mülk olmayacaktır. İnsanın ibadet ve taatleri, üzerindeki kul 
haklarını affettirmeyecektir. Orada hiçbir hak zayi olmadığı gibi, hiçbir 
kimseye zulüm ve haksızlık yapılmayacaktır. 


