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EK 

 

BİLGİ NOTU 

İSRAF VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ  

 

Cenâb-ı Hak, yeryüzünü insanoğlunun hizmetine sunmuştur. Nitekim Kur’an-ı 

Kerim’de şöyle buyrulur: “Allah, göklerdeki ve yerdeki her şeyi kendi katından bir 

nimet olarak sizin hizmetinize verendir. Elbette bunda düşünen bir toplum için 

deliller vardır.” (Câsiye 45/13) Kendisine emanet olarak lütfedilen çevresine sahip 

çıkmak, onu imar etmek, nimetleri ölçülü kullanmak insanın en büyük 

sorumluluklarındandır.  

Kaynak ve imkânları ölçüsüzce kullanmanın adı ise israftır ve israf 

dinimizce yasaklanmıştır. Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de müminleri şöyle 

tasvir eder: “Onlar, harcama yaptıklarında ne israf ederler, ne de cimri 

davranırlar. Bu ikisi arasında bir yol tutarlar.” (Furkân, 25/67.) Peygamber 

Efendimiz (s.a.s) de “İsrafa kaçmadan ve kibre kapılmadan yiyiniz, içiniz, 

giyininiz ve sadaka veriniz.” (Buhârî, Libâs, 1; Nesâî, Zekât, 66.) hadisiyle 

ümmetini uyarır.  

Günümüzde israf ve savurganlığın hayatın hemen her alanını kuşattığı 

izahtan varestedir. Bu durum gençlik, sağlık, vakit, zenginlik gibi birçok 

alanın yanı sıra enerji ve kaynakların kullanımında da kendini 

göstermektedir.  Maalesef bazen günlük hayatta kullandığımız enerji sanki 

hiç bitmeyecekmiş gibi davranabiliyoruz. Hâlbuki enerji, Rabbimizin bize 

bahşettiği en kıymetli nimetlerden biridir. Evimizden sanayiye, ulaştırmadan 

tarıma kadar hayatımızın her alanında enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. Bu itibarla 

enerji kaynaklarını tasarruflu kullanmak hem Rabbimize, hem çevremize, 

hem de gelecek nesillerimize karşı sorumluluğumuzdur. Unutmayalım ki 

kullandığımız kaynaklar sınırsız değildir. Enerji ve kaynaklarımızı ölçülü ve 

yerinde kullanarak verimli bir hayat yaşamak her şeyden önce bu konuda 

göstereceğimiz duyarlılığa bağlıdır.  

 


