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İSRAF OLMASIN 

Doç. Dr. Ömer MENEKŞE 

 

Bizleri engin rahmetinin bir tecellisi olarak yoktan var eden, varlığından haberdar eden, 

zamanı yaratan ve bereketlendiren, sayısız nimetleri lütfeden yüce Rabbimize hamd olsun. 

Ol deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran  yüce Mevla’mıza hamd olsun.  

Son peygamber,  âlemlere rahmet efendimiz Muhammed Mustafa’ya, onun âl ve ashabına 

binlerce salât ü selâm olsun. 

  

Muhterem Kardeşlerim, 

Medine’de sıcağın ve kıtlığın yaşandığı günlerden biriydi. Peygamberimiz (s.a.s), Hz. Ebû 

Bekir ve Hz. Ömer ile birlikte sahabeden birini ziyarete gitmişti. Sahabî, bu değerli misafirlerin 

ziyaretinden son derece mutlu olmuştu. Zira Resûlullah’ın,  hanesini ve bahçesini teşrif etmesi, onun 

için bir rahmet ve bereket vesilesiydi. Bir ağacın altına oturan misafirlerine o anda elindeki en güzel 

nimetler olan taze hurma ve soğuk su ikram etti. Rahmet Elçisi, hurmayı yiyip suyu içtikten sonra 

Allah’a şükretti ve şöyle buyurdu: “Serin bir gölge, lezzetli bir hurma ve soğuk bir su… Allah’a 

yemin ederim ki, kıyamet günü bütün bu nimetlerden hesaba çekileceksiniz.” (Tirmizî, “Zühd”, 39.) 

 

Aziz Müminler! 

Peygamberimiz (s.a.s), yokluğun kol gezdiği bir zamanda bile nimetlerin hesabını hatırlıyor 

ve hatırlatıyordu. O, darlıkta da bollukta da her bir nimetin kıymetini bilmeyi ve israftan kaçınmayı 

öğretiyordu. Zira dinimizde israf haramdır. 

Kıymetli Kardeşlerim! 

İsraf, sahip olduğumuz nimet ve imkânları ölçüsüzce kullanmaktır. Har vurup, harman 

savurmaktır. Hiç tükenmeyecek gibi bilinçsizce harcamaktır. Allah Teâlâ’nın bahşettiği nimetlere 

karşı bir nankörlüktür İsraf. Ve israf, sadece sofralarımıza hasredilemeyecek kadar kapsamlı bir 

kavramdır. 

Mesela akıl nimetini iman ve hikmetle buluşturamaması, insan için en büyük israftır. Şu 

kısacık ömrümüzün dünya ve âhiretimize faydası olmayan beyhude meşgalelerle heba edilmesi, 

zamanın israfıdır. Zararlı alışkanlıklarla zihnin ve bedenin tehlikeye atılması, sağlığın israfıdır. Sahip 

olduğumuz ilmi ve tecrübeyi insanlığın hayrına kullanmamak, bilginin israfıdır. 

Kendisinden yaratılıp beslendiğimiz toprağın, hayat kaynağımız olan suyun, her bir 

nefesimizde muhtaç olduğumuz havanın hoyratça kirletilmesi, tabiatın israfıdır. 
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Gelecek nesillere mamur ve yaşanılır bir çevre bırakmamız gerekirken, bize emanet edilen 

yeryüzünü kötülüklerin esiri haline getirmek, yaşadığımız kâinatın israfıdır.   

Kıymetli Müslümanlar! 

Üzülerek belirtelim ki; günümüzde tam anlamıyla bir israf dünyasında yaşıyoruz. Savurganlık 

hayatımızın hemen her anını kuşatmış durumda. 

Evet bir yanda açlığın, yoksulluğun ve sefaletin pençesinde kıvranan, ekmek, su gibi en temel 

gıda maddelerinden mahrum milyonlarca insan hayatta kalma mücadelesi verirken, diğer yandan 

çılgınca bir tüketim ve israfın varlığı maalesef acı bir gerçek…  

Bireyi ve toplumu yoksulluğa ve felâkete iten, cemiyetin temel dinamiklerini sarsan ve bir 

virüs gibi yayılma istidadı taşıyan israf… 

Sadece gösterişli iftar sofralarıyla sınırlı kalmayıp, giyim kuşamdan yenilenip duran 

teknolojik ilgilere, kıymeti bilinmeyen vakitlerden faydasız konuşmalara kadar pek çok alanda 

kendini gösteren israf… Özellikle şehirlerde israf edilen ve çöplüklere atılan ekmeklerle ilgili 

rakamlar tüylerimizi ürpertmekte… 

Aziz Kardeşlerim! 

İsraf; aşırı gitmek, haddi aşmak, dinin ve aklın belirlediği ölçülerin dışına çıkmak, malı-mülkü 

saçıp savurmak, tüketim çılgınlığında bulunmak, ihtiyaçtan fazla harcamaktır. 

Yeme-İçme-Giyim ve Harcamalarda İsraf: 

Ol dedi yaratan…Varoldu kainat, başımızın üzerinde yükselen gökyüzü, ayağımızın altına 

serilen toprak…Emrine amade insanın bütün mahlukat… 

Hava, su, güneş, ağaç, nehir ateş…Kuşatır varlığı ilahi bir hitap… 

َٓا ْلً  ي  َل  ِض ح  ا ِفي اْلا را لُّوا ِمم   ا الن  اسُّ كُّ ُّه  ۪بينٌّ ا ي  ٌّ مُّ و  دُّ اِنِۜ اِن  هُّ ل كُّما ع  ط  يا اِت الش   و  طُّ وا خُّ ْل  ت ت  ِبعُّ ًبۘا و  ِ   ط ي 

“Ey İnsanlar!, Size verdiğimiz rızıkların temiz ve helal olanından yiyin, şeytanın peşine 

düşmeyin; zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır.”(Bakara, 2/168) 

لُّوا  كُّ ِر۪فين   و  سا ُّ الامُّ ِرفُّوۚا اِن  هُّ ْل  يُِّحب  ْل  تُّسا بُّوا و  ر  اشا  و 

“… Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü O (Allah), israf edenleri sevmez” (A’râf 7/31.)  

Gizli açık binbir nimet…Şükürle buluşunca artar rahmet...Mal, mülk ve evlat, Gençlik bilgi 

ve hikmet… Ve insanın her birinden hesaba çekilmeden bir tek adım bile atamayacağı ahiret… 

ا أ فا  ِرِه ِفيم  ما نا عُّ ٍس ع  ما نا خ  أ ل  ع  ت  ى يُّسا ب ِِه ح  ِد ر  ِة ِمنا ِعنا ام  ِقي  م  الا م  ي وا ِن آد  ا ابا م  ولُّ ق د  اِبِه ْل  ت زُّ ب  نا ش  ع  اهُّ و  ن 
ِلم   ا ع  ِمل  ِفيم  ا ع  اذ  م  هُّ و  ق  ِفيم  أ ناف  هُّ و  ب  ت س  الِِه ِمنا أ يان  اكا م  ا أ باَل هُّ و   ِفيم 
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“Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir 

yere kımıldayamaz: Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını 

nereden kazanıp nerede harcadığından, bildiği ile amel edip etmediğinden.” (Tirmizî, “Sıfatü’l-kıyâme”, 1; 

Dârimî, Mukaddime, 45.) 

Günler eski günlerdi, ekmeğe nimet derdik…Bırakmazdık tek bir lokma, bir ufacık 

kırıntı…Nimet yere düşünce gönlümüze çökerdi ağır bir sıkıntı.. 

Ya bugün… Dünyanın bir köşesi hoyratça atılan bir parça ekmeğe, dökülen bir tabak çorbaya 

hatta umursamadığımız miktarda musluklardan sızan bir damla suya muhtaç…Diğer köşesinde ise 

sofraya oturulmaz oldu aç…Şimdi bu hırs, doyumsuzluk, dünyevileşme nedir? Her üç tabaktan biri 

çöpe giderse eğer, açlıktan ölenlerin hesabını kimler verir? 

Çöplere atılan ekmekler, giyilebilen giysiler, kullanılabilen ev eşyaları, dökülen yemekler, 

sebze ve meyveler, boşa akan sular, gereksiz yere tüketilen elektrik, bilinçsizce heder edilen milli 

servetler… Tüm bunlar sayıları milyonları bulan şehirlere yetecek miktarda … 

Evet, Dünya kocaman bir köy, komşular ayrı renk ayrı dilden…komşusu aç yatarken tok 

uyuyan kimlerden? 

Akıp giden bir suda abdest alırken bile israf etmeyi yasaklarken Resul-i Ekrem, çölleşen 

dünyamızda suya ihanet neden? 

Öyle ya  

ِد  با نا ع  ِ ع  ول   الل ٰ سُّ ٍرو أ ن   ر  ما ِن ع  ِ با ُّ ى ل   ص   الل ٰ أُّ ف ق ال   م  ل   س  و   هِ يا ل  ع   الل ٰ ض   و  ي ت و  هُّ ٍد و  عا ر   ِبس  ا »م  ا م  ذ  ر فُّ  ه     الس  
وءِ  أ ِفى ف ق ال   ضُّ افٌّ  الاوُّ ر  ما  » ق ال   إِسا إِنا  ن ع  ت   و  نا ل ى كُّ رٍ  ع  ارٍ  ن ه    ج 

 

İşte İslâm Peygamberi (s.a.s) abdest almakta olan bir sahabînin yanından geçerken harcadığı 

suyu ve yıkamadaki abartıyı görünce: “Bu israf da nedir?” diye sordu, sahabî “Abdestte israf olur 

mu?” deyince Resûl-i Ekrem “Elbette olur; akmakta olan bir nehrin kenarında olsan bile!” 

buyuruyordu. ( İbn Mâce, “Tahâret”, 48; İbn Hanbel, II, 221.) 

Dolayısıyla insan karnını tıka basa, ölçüsüzce doldurmayacak, ama güç ve takatten düşecek 

derecede de aç durmayacaktır. 

ال ة   ح  هُّ ف إِنا ك ان  ْل  م  ب  لا ن  صُّ م  أُّكَُّل تٌّ يُِّقما ِن آد  ِب ابا سا ٍن ِبح  ا ِمنا ب طا رًّ اًء ش  ٌّ ِوع  ِمى  أل  آد  ا م   م 
ِسهِ  ثُّلُّثٌّ لِن ف  اِبِه و  ر  ثُّلُّثٌّ لِش  اِمِه و  لُّثٌّ لِط ع   ف ثُّ

“İnsanoğlu, mideden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Halbuki birkaç lokma insanın belini 

doğrultmasına yeter. Eğer mutlaka dolduracaksa (midesinin) üçte birini yemeğe, üçte birini içeceğe 

ayırsın ve diğer üçte birini de nefes alıp vermek için boş bıraksın.” (Tirmizî, “Zühd”, 47) 

Nitekim Rabbimiz: 
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ئِ  م  ـ لُّن   ي وا ِن الن  ۪عيمِ ثُّم   ل تُّسا  ٍذ ع 

“O gün size verilen bütün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz” (Tekâsür, 102/8) buyurur.  

Bu noktadan hareketle ifade edelim ki, her bakımdan ölçülü ve dengeli olup sınırı aşmamak, 

Yüce Allah’ın müminlerde görmeyi istediği bir erdemdir. Bunun için  

اًما ن  ٰذلِك  ق و  ان  ب يا ك  وا و  رُّ تُّ ل ما ي قا ِرفُّوا و  وا ل ما يُّسا قُّ َٓا ا ناف  ال  ۪ذين  اِذ   و 

“Rahman’ın o iyi kulları, harcamalarında ne saçıp savururlar ne de eli sıkı davranırlar; bu 

ikisinin arasında dengeli bir tarz tuttururlar.”(Furkân, 25/67) diye yol göstermiş,  

واِۜ اِن   الل ٰ  ْل  يُّ  ت دُّ ْل  ت عا ما و  ُّ ل كُّ ل   الل ٰ َٓا ا ح  ِب اِت م  وا ط ي  مُّ ِ ر  وا ْل  تُّح  نُّ ا ال  ۪ذين  ٰام  ُّه  َٓا ا ي  ۪دين  ي  ت  عا ُّ الامُّ  ِحب 

“Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı iyi ve güzel şeyleri haram saymayın, sınırı da 

aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez.”(Mâide, 5/87.) uyarısında bulunmuş ve sanki bütün ilahî mesajın 

özeti mahiyetinde  

الا  ِر و  ك  نا الامُّ َٓاِء و  ش  حا ِن الاف  ٰهى ع  ي نا ٰبى و  را َٓاِئ ِذي الاقُّ ۪ايت  اِن و  س  ِحا اْلا ِل و  دا رُّ ِبالاع  يِۚ اِن   الل ٰ  ي أامُّ ل  كُّما ب غا ما ل ع   ي ِعظُّكُّ
ون   ك  رُّ  ت ذ 

“Allah adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara karşı cömert olmayı emreder; her türlü aşırılığı, 

fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.”( Nahl, 16/90.) buyurmuştur. 

İsraf, Müslümanların daha ilk adımda donanması gereken bu dengeli ve ölçülü olma 

faziletinin tam tersi bir erdemsizlik halidir. 

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de,  

ِرفُّوۚا اِن  هُّ ْل   ْل  تُّسا بُّوا و  ر  اشا لُّوا و  كُّ ِجٍد و  سا ِ م  د  كُّل  ما ِعنا وا ۪زين ت كُّ ذُّ م  خُّ َٓي ٰاد  ِر۪فين   ي ا ب ۪ن سا ُّ الامُّ  يُِّحب 

“Ey Âdemoğulları! Her mescitte ziynetinizi takının (güzel ve temiz giyinin). Yiyin için fakat 

israf etmeyin. Çünkü O (Allah), israf edenleri sevmez” (A’râf 7/31.)  

buyurarak israfı yasaklamış; Hz. Peygamber de,  

قُّوا د   ت ص  لُّوا و  ِخيل ةٍ  كُّ ْل  م  اٍف و  ر  ِر إِسا يا وا ِفى غ  الاب سُّ  و 

“İsraf ve savurganlığa kaçmadan, böbürlenmeden (dilediğinizce) yiyiniz, içiniz, giyiniz ve 

sadaka veriniz.” (Buhârî, “Libâs”,1; Nesâî, “Zekât”, 66) hadisi ile tüketim harcamalarının israf boyutuna 

vardırılmadan gerçekleştirilmesini istemiştir. 

Zaman İsrafı: 

Muhterem Kardeşlerim, 

Bugün israf ettiğimiz nimetlerden biri de zamandır. İnsan için en değerli mefhumlardan birisi 

de zamandır. Çünkü her şey zaman içinde varolmakta, gelişmekte ve yine zaman içinde yok 

olmaktadır. İnsan hayatında önemli bir yere sahip olan ilim, servet ve diğer bir çok değer, zaman 
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içinde elde edilebilmektedir. Zamanı, gerektiği şekilde değerlendirebilenler hem dünyada hem de 

âhirette huzuru yakalayacaklardır. 

Duygu, düşünce, tavır ve eylem boyutuyla hayata dair külli bir hüsranı ve büyük bir kurtuluşu 

aynı anda ifade eden Asr Sûresi, mutlak manada zamana yemin ile başlamaktadır. 

رٍ  سا ان  ل ۪في خُّ ناس  ِ رِِۙ  اِن   اْلا الاع صا  و 

“Asra yemin ederim ki insan ziyan içindedir...” (Asr, 103/1-2)  

Bahse konu sûre, insanın hüsrana duçar olmasında da kurtuluşa ermesinde de zamana karşı 

tutumunun hayati bir boyutu olduğunu ortaya koymaktadır. Aynı şekilde zamanı en güzel şekilde 

ihya etmenin, sağlam bir iman, salih amel, hakkı ve sabrı tavsiye şeklindeki dört temel unsurunu da 

bizlere ideal olarak sunmaktadır. Özetle, Yüce Kitabımızın ihtisarı hükmündeki bu sûre, imanı 

öteleyen, güzel ve hayırlı işleri ihmal eden, hakkı ve sabrı yaşamadan, tavsiye etmeyi hayatın merkezi 

yapmadan geçen her ânın ziyan ve hüsran olduğunu açıkça deklare etmektedir.  

Âlimler günleri üçe ayırırlar. “Dün, bugün, yarın.” 

“Dün” geçmiştir, geri dönülmez bir zaman dilimidir. Keşkelere fırsat tanımaz geçmiş zaman. 

َٓى اِِذ  ل وا ت ٰر الًِحا اِن   و  لا ص  م  ا ن عا ن  ِجعا ا ف ارا ن  ِمعا س  ن ا و  را َٓا ا باص  ب  ن  ِۜ ر  ب ِِهما د  ر  ؤُُِّ۫سِهما ِعنا وا رُّ ون  ن اِكسُّ ِرمُّ جا ا الامُّ
وِقنُّون    مُّ

“Rabbimiz! (Gerçeği) gördük ve işittik. Artık şimdi bizi (dünyaya) döndür ki, salih amel 

işleyelim. Biz artık kesin olarak inanmaktayız.” dedikleri vakit, “(onları) bir görsen.” (Secde, 32/12.) 

Bir başka ifadeyle yarın dünün tekrarı da olabilir. Öyleyse önemli olan “bugün”dür, “an”dır. 

Yaşanmakta olandır. İçinde bulunduğumuz zaman, aldığımız nefestir bugün. 

Kıymetli olan da budur, bize en yakın olan zaman.  

Bütün servetler tüketilse, bütün imkânlar kullanılsa son nefesin bitiminde bir saniyesi geri 

getirilemeyen zaman… 

Boşa geçen zaman boşa alınmış vites gibidir, yakıt harcamadığınızı zannedersiniz ancak 

durdurulması zordur. Sürüş teknikleri açısından fren yeteneğini azalttığınız ve kontrolü 

kaybedebileceğiniz için tehlikeli olduğu söylenir. Boşa harcadığımız vaktin ömrümüzde hangi 

tehlikelere yol açtığını görebiliyoruz. 

ون ِۙ  ِرضُّ عا ِو مُّ ِن الل  غا ما ع  ال  ۪ذين  هُّ  و 

“Onlar boş ve faydasız şeylerden yüz çevirirler.” (Müminun, 23/3.) 

اًما""… وا ِكر  ُّ ر  ِو م  وا ِبالل  غا ُّ ر  ا م  اِذ   و 

“…Boş söz ve işlere rastladıklarında vakarla oradan geçip giderler.” (Furkan, 25/72.) ayetlerinde 

anlatılmak istenen ile bugünümüzün yüzleşmesi oldukça acı bir gerçektir. İnternette, TV başında, 
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kafede oyun oynayarak, kendini ilgilendirmeyen işlerle meşgul olarak harcanan zaman ömrün israfı 

olmaktadır. 

İsraf ölçüsüzlüktür.  

رٍ  اهُّ ِبق د  ن  ل قا ٍء خ  يا  اِن  ا كُّل   ش 

“Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.” (Kamer, 54/49.) buyruğu ölçünün kâinatın 

esası, dengesi olduğunu vurgular. Ölçü; adalet, denge ve ahenktir. Ölçüsüzlük ise zulüm, ifsat ve 

uyumsuzluktur. 

Zamana yapılan ölçüsüzlük zamana ihanet, zamanın içindeki insana da zulümdür. “Zaman 

öldürmek için” bir araya gelmeler, “zaman geçirmek” adına yapılan davetler, “zamana başkaldırma” 

niyetiyle gerçekleştirilen eylemler aslında zamanın sahibine karşı gelmekten başka bir şey değildir. 

Nimetin kadrini bilmemek nimeti verene saygısızlıktır. 

Hayaller, ödevler, beklentiler, acılar, hüzünler, hasretler, bekleyişler, çabalar, koşuşturmalar, 

okullar, sınavlar, günahlar, pişmanlıklar… Hepsinin ortak paydası, bütün eylemlerin anası ve her şeyi 

kucaklayan atmosfer, zamandır. Ve zamanı gerçek boyutuyla tefekkür ve takdir etmek, varoluşu, 

gayeyi ve hayatı idrak etmektir. Nitekim elmaslar, yakutlar, altınlar, mücevherler “zaman”la satın 

alınabilir ama zamanı satın alabilecek, geçen anı geriye getirebilecek hiçbir güç, kuvvet ve değer 

yoktur. 

Zamanı idrak etmek, yaşı kemale ermiş bir ihtiyarın, dakikalar içinde bir şerit gibi gözlerinin 

önünden geçip giden yıllara derin bir ah çekişinin kelimelere sığmayacak mesajında saklı hakikati 

anlamaktır. 

İletişim, ulaşım ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği, dünyanın küresel bir köye 

dönüştüğü, hayatın bir yönüyle sanal ortamlarda yaşandığı günümüzde, insanın zamanla ilişkisi daha 

karmaşık bir hâl almıştır. Dolayısıyla günümüz insanının muhasebe etmesi gereken en önemli husus, 

zamanı heder eden ve zamana değer katan iş ve eylemlerin farkına varmak ve zamanı zayi etmeyecek 

bir hayat tarzı geliştirmektir. 

İsraf, kendini en kolay maddede gösteriyor. Gelirimizin üstündeki masraflarımız, çoğunlukla 

anlayamadığımız bir borç yüküne dönüşüyor. Kredi kartlarının hesap özetleri, bunun en basit örneği. 

Ödeme günü geldiğinde “Bu kadar ne harcamışım?” diye bakakalıyoruz. Çünkü artık paraya 

dokunmadığımız bir çağda yaşıyoruz ve ne harcadığımızı bilmeden kazancımız tükeniyor. Almak 

zorunda (!) olduğumuz o kadar çok şey var ki! Elimizde olanlara sevinmek ve şükretmek yerine 

alamadıklarımıza üzülür hâle geldik. Alırken buna “hacet var mı?” diye sormak aklımıza gelmiyor. 

Bu, işin görünen kısmı. Bir de sonradan fark edileni var ki bunun telafisi yok: Zaman ve emek 

israfı. Hepimizin sosyal medyada hesapları var. Hem de bir değil, birkaç tane. Onları düzenliyor, 

güncelliyor ve sürekli kontrol ediyoruz. Kabul etsek de etmesek de bu hesaplar, iletişimimizi ciddi 

biçimde etkiliyor. Tepkilerimizi bu şekilde gösteriyor, ya da normalde hiç ses çıkarmayacağımız 

şeylere buradan göndermeler yapıyoruz. Buradaki hareketlerimiz dargınlıklara hatta küslüklere sebep 



7 
 

oluyor. Hayatımızdaki insanları buradan “engelleyebiliyoruz” bile. Hiç alışkın olmadığımız bir 

iletişim biçimiyle karşı karşıyayız. 

Sanal kimliklerimiz, karakterlerimizin önüne geçebiliyor. Sınırsız bir özgürlükle karşılaşınca 

ne yapacağını şaşıranlarımız var. Ne uğruna neleri feda ettiğimizi düşünmüyoruz. Kimimizin 

müptelası olduğu oyunlar var. Klan veya şehirler kuranlar, savaşlar yapanlar, yıllarca uğraşarak 

karakterler oluşturanlar… Bir hiç uğruna saatlerimizi harcamaktan çekinmiyor ve bundan rahatsızlık 

duymuyoruz. Beyinlerimizin uyuşturulmasını ve gerçek dünyadan kopmayı ister gibi bir hâlimiz var. 

Parmaklarımızın ucundaki dünya, gerçek dünyadan daha çok haz veriyor bize. Orası her 

yorulduğumuzda, her üzüldüğümüzde hatta fırsat bulduğumuz her anda sığındığımız bir liman gibi 

sakinleştiriyor bizi. Daha doğrusu öyle sanıyoruz. 

Aslında bu geçici bir uyuşukluk hâli. O anda bizi gerçek dünyadan koparıyor, o kadar. 

Derinlerdeki sorunlarımızı bu şekilde gün yüzüne çıkarmamış oluyoruz. Uzmanlar bu çağa anestezi 

çağı diyorlar. Sanal âleme bağımlılığımız gittikçe madde bağımlılığından daha tehlikeli bir hâl alıyor. 

Hayatımız, bizim hâkimiyetimizden çıkar hâle geldi. 

Zaman zaman Resulullah aleyhisselamın uyarısı geliyor hatırımıza. Hani o şöyle diyordu:  

ِرك  . ل  ف قا ِمك  . و  ِغن اك  ق با قا ل  سُّ ت ك  ق با ِمك  . و  ِصح   ر  ل  ه  اب ك  : ق با ب  ٍس ش  ما ل  خ  سًا ق با ما ِنما خ  ت   اغا
ِتك  .  وا ل  م  ات ك  ق با ي  ِلك  . و  ح  غُّ ل  شُّ اغ ك  ق با  و  ف ر 

 
“Beş şey gelmeden önce beş şeyin değerini iyi bilmelisin; ihtiyarlığından önce gençliğinin, 

hastalığından önce sağlığının, yokluğundan önce varlığının, meşguliyetinden önce boş vaktinin ve 

ölümünden önce hayatının.” (Hâkim, Müstedrek, IV, 341.)  

Gençliğimizi neyle israf ediyoruz? Sağlığımızı neler uğruna tüketiyoruz? Elimizdekini nereye 

harcıyoruz? Boş vakitlerimizi neyle öldürüyoruz? Hayatımızı nasıl geçiriyoruz? Bu soruları geç 

olmadan cevaplamak lazım. Geçmişe hayıflanmayı ve gelecek endişesini dahi zaman kaybı olarak 

gören bir inanca sahibiz. Yaşadığımız anın idrakine varmalı, onu en iyi şekliyle değerlendirmeliyiz. 

Peki ya elimizdeki imkânlar? Onlar nasıl değerlendirilmeli? Ne yaparsak elimizdeki nimetleri ziyan 

etmiş, ne yaparsak şükrünü eda etmiş oluruz? Bütün bunları düşünmeliyiz… 

 

Sağlıkta ve Ömürde İsraf: 

Aziz Kardeşlerim, 

Cenab-ı Hak tarafından insana bahşedilen ömür, mühim bir nimet ve sermayedir. Çoğu insan 

en büyük aldanış ve pişmanlığını, en büyük sermayesi ve imkânı olan ömür nimetinin önemini idrak 

hususunda yaşamaktadır. 

Ömür de israfın kurbanlarından biri olabilmektedir. Yüce Allah’ın belli bir zamanla takdir 

ettiği ömür, onu bahşedeni tanımak ve Peygamberi aracılığıyla duyurduğu mesajı doğrultusunda 
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insanca yaşamak için değil de nefsî arzuların tatmini için geçirilirse israf edilmiş olur. Ölümün ne 

zaman geleceği belli olmadığına göre iyilikleri, güzellikleri, dünya ve ahiret için yararlı amelleri 

sonraya ertelemek, hüsranla biten bir ömür geçirmek anlamına gelir. Tıpkı Hz. Peygamber’in şu 

uyarısında görüldüğü gibi:  

مً ب ادِ  ر  ِسًدا أ وا ه  فا ًضا مُّ ر  ِغًيا أ وا م  طا ِسًيا أ وا ِغًنى مُّ نا ًرا مُّ ون  إِْل   ف قا رُّ ظُّ لا ت نا ًعا ه  با اِل س  م  وا ِباأل عا ًدا أ وا رُّ ِ ن  ف  ا مُّ
 ُّ ر  أ م  ى و  ه  ةُّ أ دا اع  ة  ف الس   اع  ت ظ رُّ أ ِو الس   ائٍِب يُّنا ُّ غ  ر  ال  ف ش  ج   ِهًزا أ ِو الد   جا تًا مُّ وا  م 

 

“Yedi şey gelmeden önce (salih) ameller işlemede acele edin! Ne bekliyorsunuz? Her şeyi 

unutturan yoksulluğu mu, azdırıp saptıran zenginliği mi, sıhhati bozan hastalığı mı, bunaklaştıran 

ihtiyarlığı mı, ansızın geliveren ölümü mü, beklenenlerin en şerlisi olan Deccâl'i mi? Yoksa kıyameti 

mi? Ki kıyamet (hepsinden) daha dehşetli ve daha acıdır.” ( Tirmizî, “Zühd”, 3.) 

İsrafın Sonu İflas, Bilinçsizce Tüketirken, Bir Gün Biz Tükeneceğiz… 

Kaynakların israfı  

Kaynaklar denildiğinde genel anlamıyla bir ülkenin sahip olduğu yeraltı ve yerüstü 

zenginlikleri akla gelmektedir. Denizler, akarsular, ormanlar, tarıma elverişli araziler, kara ve deniz 

hayvanları, madenler bu bağlamda bir ülkenin başlıca kaynaklarını teşkil etmektedirler. Çağımızda 

gerek dünya gerekse ülkeler bazında kaynak israfının göz ardı edilemeyecek boyuta ulaştığı bir 

gerçektir. Yüce Allah, kâinattaki her şeyi insanın hizmetine sunmuştur. O, evrendeki hiçbir şeyi boşa 

yaratmamıştır. Yaratılan her şey, denge temeline oturtulmuştur. 

َٓاء   م  الس   انِ و  ا ِفي الا۪ميز  وا غ  ان ِۙ  ا ْل   ت طا ع  الا۪ميز  ض  و  ا و  ه  ف ع   ر 

 "Göğü Allah yükseltti ve mîzanı (dengeyi) O koydu. Sakın dengeyi bozmayın"(Rahman, 55/7-8.) 

ayeti bu gerçeği dile getirmektedir. Bu dengenin bozulması, insanlık âlemi için zor günlerin 

başlangıcının habercisidir.  

Gerçek şu ki, genel anlamıyla kainatta, özel anlamıyla çevrede tahrip edilen her değer, aslında 

insanlığın hayatından, geleceğinden kaybettiği bir değerdir. Öyle ki, ekolojik dengenin altüst edilmesi 

sadece bitkiler ve hayvanlar âlemi için değil, insanlık için de büyük tehlikeler arz etmektedir.  

Kâinattaki dengenin bozulmasında, insanların eylemleri önemli yer tutmaktadır. Zira Kur'an-

ı Kerim'de;  

هُّ  ۪ذيق  ب تا ا ياِدي الن  اِس لِيُّ ا ك س  ِر ِبم  الاب حا ِ و  ر  ادُّ ِفي الاب  س  ر  الاف  ون  ظ ه  ِجعُّ ما ي را ل  هُّ ِملُّوا ل ع  ض  ال  ۪ذي ع   ما ب عا

"İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu, ki Allah 

yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın; belki de, (tuttukları kötü yoldan) dönerler." (Rûm, 30/41 ) 

buyurulmaktadır.  
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İnsanlık, sahip olduğu tabii kaynakları, önce eliyle tahrip ediyor sonra bu tahribatı düzeltmek 

için çareler arıyor. Allah'ın insanlar için verdiği nimetlerin olumsuz kullanımı, israftır. Yapılan her 

israf da, ister fert ister toplumsal bazda olsun, o nimetin elden çıkmasına neden olacaktır. 

SON SÖZ 

Aziz Kardeşlerim, 

İsrafın boyumuzu aştığı kat kat, rengarenk ve ışıklı dünyalar….Sahip olma hırsıyla hesapsız 

harcamalar…Tüketim kültürü değirmen olmuş öğütürken insanlığı, şuursuz bir tüketimle mutlu 

oldum sananlar…Varlığın anlamını markalarla tartanlar…  

Eskimeden atılan, düşünmeden alınan, gösterişe adanan, yığımlar, yığımlar, yığımlar… 

Her yeni bir gün, yeni bir ürün.. Bitmeyen tüketim, tükenmeyen ihtiyaç, gözler mi doyumsuz, 

yoksa ruhlar mı aç…  

Ah ömrüm, ne buyurmuştu sevgili peygamberim: 

اغُّ  ر  الاف  ةُّ و  ح   ِثيرٌّ ِمن  الن  اِس ، الص ِ ا ك  بُّونٌّ ِفيِهم  غا اِن م  ت  م   نِعا

“İki nimet vardır ki insanların çoğu aldanır: Biri sağlık diğeri boş zamandır.” 

Güçlüyken, iraden ve heyecanın varken, idrakin açık, duyguların sağlamken… sağlığın 

ömrüne en büyük armağanken, oku, yaşa ve yaşat, hesap defterinde görmeden hüsranı, Asra yemine 

dön bir bak… 

لِ  ال  يا ب ر ِۙ  و   اِذا ا دا

Çekilip gittiğinde, (Müddessir, 74/32) 

لِ  ال  يا ٰجىِۙ  و   اِذ ا س 

Karanlık çöktüğünde,  (Duhâ, 93/2) 

لِ  ال  يا رِۚ  و  ا ي سا  اِذ 

geçip giden geceye and olsun..(Fecr, 89/4) 

 

Ey hayat yolcusu bir ekranın önünde bitmek bilmez gecelerce ölüyorsa zamanın, heba 

oluyorsa vakitlerin, mahrum kalıyorsa senden sevdiklerin, bu israfın sinsi fısıltısıdır.. 

Nerde gençlik günlerim, geçen yıllarım nerde…Bir fırsat verilse neleri düzeltirdin? Oysa 

bütün servetini koysam, sevdiklerimi aracı kılsam, yeminler edip adaklar adasam, bir saniye öne 

gelmez son nefesin bitiminde… 

Gel ey insan israf etme, ihsan et, ne saçıp savuranlardan, ne eli sıkı olanlardan ol,  ölçüyü 

bulanlardan ol! 

Kur’anın dilinden hatırla gerçeği: 
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ٰاِت  ۪ذيًرا  و  را ت با ِ ذ  ْل  تُّب  ۪بيِل و  ن  الس   ابا ۪كين  و  الاِمسا ق  هُّ و  ٰبى ح  را ا الاقُّ ان   اِن    ﴾26﴿ذ  و  َٓوا اِخا انُّ ۪رين  ك  ِ ذ  ب  الامُّ
وًرا  فُّ ب ِ۪ه ك  ط انُّ لِر  يا ان  الش   ك  ا۪طيِنِۜ و  ي    ﴾27﴿الش  

ْل   وًرا ﴿ و  سُّ حا لُّوًما م  د  م  عُّ قا ِط ف ت  ا كُّل   الاب سا ه  طا سُّ ْل  ت با ِقك  و  نُّ لُّول ًة اِٰلى عُّ غا ك  م  لا ي د  ع  ﴾29ت جا  

“Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Zira 

böylesine saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdırlar. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. “ 

“Eli sıkı olma; büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır, (kaybettiklerinin) hasretini çeker 

durursun.” (İsrâ, 17/26-27,29) 

Muhterem Mü’minler! 

İsraf; Allah Teâlâ’nın hiç sevmediği bir davranıştır. Öyle ki, israf edenleri “şeytanın 

kardeşleri” olarak nitelemiştir:  

وًرا فُّ ب ِ۪ه ك  ط انُّ لِر  يا ان  الش   ك  ا۪طيِنِۜ و  ي  ان  الش   و  َٓوا اِخا انُّ ۪رين  ك  ِ ذ  ب   اِن   الامُّ

“Doğrusu, saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük 

etmiştir.”(İsrâ, 17/27.) 

Şeytan gerçekten de Allah yolunda ve insanların yararına olan konularda harcama yapmak söz 

konusu olduğunda insanı fakir kalmakla korkutarak alıkoyarken(Bakara, 2/268.)  nefsî arzuları tatmin 

için harcama yapmaya gelince saçıp savurmayı telkin eder. İşte bu hakikatin farkında olanlar her 

konuda israftan uzak duracaktır.  

Ezcümle; 

Allah’a yakışmayan sözler söylemek 

sözün israfıdır. 

Senin olmayanlara göz dikmek 

gözün israfıdır. 

Haksızlık karşısında susmak, gönlünü şeytana mesken yapmak 

özün israfıdır. 

Eliyle başkalarına zarar vermek 

elin israfıdır. 

Diliyle varlıkları incitmek 

dilin israfıdır. 

Akarsuyun kirletilmesi 

suyun israfıdır. 
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Her iyiliğe karşı durmak 

huyun israfıdır. 

Allah’a ulaşan yolları engellerle kapamak 

yolun israfıdır. 

İnsana hizmet yerine hezimet üretmek 

kulun israfıdır. 

Malı çarçur edip sağa sola saçıp savurmak 

varlığın israfıdır. 

Alın teri ile çalışıp kazanmak yerine başkalarına yük olmak 

darlığın israfıdır. 

Silolarımızı doldurması gereken tahıllar, sebze ve meyvelerin tarlalarda çürüyüp heder 

edilmesi 

bolluğun israfıdır. 

“En hayırlı azık takvadır” (Bakara, 2/197.) kelâm-ı ilahisine rağmen azık çantamızı 

zehir-zıkkım ve zakkumla doldurmak 

yolluğun israfıdır. 

Meleklerin dahi hizmet/saygı ve hürmet ile emredildiği insana hizmet yolunda harcanması 

gereken ömrü iblisin emrinde tüketmek 

kulluğun israfıdır. 

İsraf bu boyutlarıyla fertleri ve toplumları, onların emeklerini ve birikimlerini, nefeslerini ve 

nefislerini, canlarını cananlarını yiyip bitiren bir virüstür. Bu sebeple israfı iyi tanımalı; bütün 

gücümüzle, gayretimizle, ısrarımızla israftan sakınmalı ve Allah’ın sevdiği kullar mertebesine, 

dolayısıyla dünyada da sevilen ve sayılan kullar arasına girmeye çabalamalıyız. 

 

ŞİİR 

Bol keseden harcıyorsun, 

Sözlerini israf etme!.. 

Yalnızca Hak yolu görsün, 

Gözlerini israf etme!.. 

********************** 

Dînimiz cömertlik dîni, 

Kanaatle yap işini! 

İyi öğren geçmişini, 

İzlerini israf etme!.. 

********************** 
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Nefsimiz verdikçe azar, 

Cimriye göz kırpar mezar, 

Sürükleyip pazar pazar, 

Dizlerini israf etme!.. 

********************** 

Sarf et, kazan cennetini, 

Dostça paylaş servetini, 

Bil güzlerin kıymetini, 

Yazlarını israf etme!.. 

********************** 

Celil, yoksulları gözet, 

Huzur bulsun şu memleket, 

Çoklarını tasarruf et, 

Azlarını israf etme!.. 

Halil GÖKKAYA 

****************************************************************** 

İsraf eylemeden yiyip içmeli, 

Her hebâ edilen imkâna yazık!.. 

Ömürler hamd ile gelip geçmeli, 

Nimeti bilmeyen iz‘âna yazık!.. 

********************** 

Fasıkla olursa; ülfet, ihtilât, 

Gönlü talan eder, bozuk îtikat, 

Yığılır efsâne, hurâfe, bid‘at, 

Bâtılla kirlenen îmâna yazık!.. 

********************** 

İbâdet olmazsa, ihsân üzere, 

Namaz eksik; oruç, açlık boş yere, 

İhlâssız hac, zekât; çıkmaz göklere, 

Eğer ermemişsek ihsâna yazık!.. 

********************** 

Bize en kıymetli sermaye zaman, 

Dünya ekin yeri, ukbâda harman, 

Hevâya, hiçliğe ederek kurban, 

Boş yere harcanan zamana yazık!.. 

********************** 

İndirildi Kur’ân okunsun diye, 

Mânâsıyla hayat dokunsun diye, 

İnsan anlasın da sakınsın diye, 

Duvara hapsolan Kur’ân’a yazık!.. 

********************** 

Üstümüzde sonsuz Hakk’ın keremi, 

İnsan mahlûkātın en muhteremi, 

Rabbin halîfesi, sırlar mahremi, 

Eğer hak etmezsek unvâna yazık!.. 

********************** 

Hepimiz dünyada yolcuyuz yolcu, 

Kimi sağcıyım der kimisi solcu, 

Allâh’a varmazsa yolun sonucu, 

Hedefi şaşıran kervana yazık. 

********************** 

Dîni yaşamaktır ilimden gaye, 

Amel işlenmezse sarılıp sa‘ye, 

Kuru bilgilerin hepsi hikâye, 

Amelsiz ilime, irfâna yazık!.. 

********************** 

İnsanı israftır, en kötü israf, 

Sarıp da benliği bin türlü zaaf, 

Harcarsa kendini, etmeden insaf, 

Kıymetin yitiren insana yazık!.. 

********************** 

Tutuldu müsrifler, şeytana ihvan, 

Nimetin zâyii, küfrâna ihvan, 

Dünyada, ahrette hüsrâna ihvan, 

Şeytana kardeşse ihvâna yazık!.. 
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İnsanlık ederse takvâyı ihmal, 

Karışır tamamen haramla helâl, 

Toplum zulüm ile olup da hemhâl, 

Eksik ölçüp tartan mîzâna yazık!.. 

********************** 

Yükselince göğe mazlumdan feryat, 

Gelmezse kimseden mazluma imdat, 

İnsanlık ölmüştür vaziyet berbat, 

Feryâdı duymayan cihana yazık!.. 

Bekir İsmet ÇİÇEK 

 


