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     İSRAF VE TASARRUFUN ÖNEMİ 

     Değerli Kardeşlerim! 

     Sözlükte “aşırı gitmek, gafil ve cahil olmak, 
yanılmak” gibi anlamlara gelen israf, dini bir 
kavram olarak, insanın sahip olduğu nimetleri 
gereksiz ve aşırı tüketmesi demektir. Günümüz 
insanını etkisi altına alan ve hastalığa dönüşen 
israf veya modern bir tabirle söyleyecek olursak 
“tüketim”; dünyamızı, insanlığı ve hatta tüm 
mahlûkatı etkiler hale gelmiştir. Bu hastalık 
nesillerin ahlaki olarak yozlaşmasından, hava, su, 
enerji, ekmek gibi ihtiyaçların heder olmasına, 
zaman ve sağlık gibi nimetlerin de elimizden uçup 
gitmesine sebep olmaktadır. 

     Kıymetli Kardeşlerim! 

     Hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede 
Cenabı Allah (c.c) şöyle buyuruyor: “Şüphesiz 
saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir. Şeytan 
ise Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir.”(1) 

     Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber 
Efendimiz (sav) şöyle buyuruyor: “Kibirsiz ve 
israf etmeden yiyiniz, içiniz, giyininiz ve sadaka 
veriniz”.(2) 

     Kardeşlerim! 

     Bir ölçü ve itidal dini olan İslam, eldeki 
imkânları rastgele saçıp savurmayı hoş 
görmemektedir. İyilik ederken bile israfa 
kaçılmamasını, yani kişinin kendisini muhtaç 
duruma düşürecek derecede infakta 
bulunmamasını istemektedir. Tüketim ve 
harcamada en aşağı derecede cimrilik, ortası 
iktisat, aşırısı ise israftır. Allah (c.c) israf edenleri 
sevmez. Nitekim ayet- i kerimede Cenab-ı Allah 
buyuruyor ki: “Yiyiniz, içiniz fakat israf 
etmeyiniz; çünkü Allah israf edenleri 
sevmez.”(3) ayeti israfın haram olduğunu açıkça 
dile getirmektedir. 

     Aziz Müminler! 

     Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın araştırması 
Türkiye’de israfın boyutlarını ortaya koydu. Türk 
halkının tasarruf yapma oranı yüzde 14’te kaldı, 
akıllı telefon kullanımı ise yüzde 84’ü buldu. Türk 
halkının yüzde 66’sı her gün ekmek satın alıyor, 
yüzde 97’si ambalajsız ekmek tüketiyor ve yüzde 
9’u ise ekmeği çöpe atma eğilimindedir. 

     Hayatta birçok şeyi israf ediyoruz. Hatta hayatı 
ve kendimizi bile israf ediyoruz. Çocukluk diye, 
gençlik diye, daha var diye diye ömrü israf 
ediyoruz. Zamanı israf ediyoruz, Zamanın her 
saniyesi kıymetlidir. Yarın buluşalım, yarın 
görüşelim diyoruz ama hangi saatte onu 
belirtmiyoruz. 

     Bazı şeyler geri gelebilir ama geçen bir saat 
geri gelmez. Günler sayılıdır. Türkiye’de 500 bin 
kahve olduğunu ve Türk halkının yüzde 84’ünün 
akıllı cep telefonu kullandığı ve buralarda 8-9 
milyar saat ömür tükettiği tespit edilmiştir. 

     Aziz Kardeşlerim! 

     İnsan zamanı ertesi güne transfer edemiyor. 
Yapılan bir araştırma sonucuna göre en çok 
televizyon izleme, en çok telefonda konuşma ve 
en çok tatil yapma rekoru bizde. Hatta yılda 145 
gün resmi tatil yapmak olur mu? Evet, bizde olur. 
İnsan zaman öldürme makinası mı? 

     En büyük israflardan biri de insan israfıdır. 
Adam bir kuruş rüşvet almaz, rapor nedir bilmez, 
işini en güzel şekilde yapar. İçki içmiyor, dans 
etmiyor diye israf ederiz. Çocuklarımızı, 
gençlerimizi iyi terbiye etmez, iyi yetiştirmeyiz. 
Dolayısıyla kötü insan olurlar, israf etmiş oluruz. 

     Cenab-ı Hak, israftan uzak bir ömür sürerek, iç 
ve dış âlemimizde itidal ve muvazeneyi 
koruyabilmemizi ve lütfettiği zaman nimetini 
hayr-u hasenatla tezyin edebilmemizi cümlemize 
nasip eylesin. 
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