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ي ٰادََم ُخذُوا ۪زيَنتَُكْم ِعْندَ ُكّلِ َمْسِجٍد َوُكلُوا َواْشَربُوا َوَال تُْسِرفُوۚا اِنَّهُ  يَا بَٓن۪
  َال يُِحبُّ اْلُمْسِر۪فينَ۟ 

 
َحتَّى يُْسأََل َعْن َخْمٍس: الَ تَُزوُل قَدَُم اْبِن آدََم يَْوَم الِقيَاَمِة ِمْن ِعْنِد َربِِّه،  

َعْن ُعُمِرِه فِيَم أَْفنَاهُ، َوَعْن َشبَابِِه ِفيَم أَْبالَهُ، َوَماِلِه ِمْن أَْيَن اْكتََسبَهُ َوفِيَم 
 . أَْنفَقَهُ، َوَماذَا َعِمَل فِيَما َعِلمَ 

ALLAH İSRAF EDENLERİ SEVMEZ 
 
Aziz Kardeşlerim!  
Yüce Rabbimiz hayat bahşeden, bizleri her türlü 

iyilik ve güzelliğe götüren Yüce Kitabımız Kur’an-ı 
Kerim’in bir çok ayeti kerimesinde yeryüzünde ve 
gökyüzünde bulunan herşeyin biz insanoğlu için 
yaratıldığını buyurmaktadır.1 Bu durum biz 
insanoğlunun varlık alemindeki yerini ve Allah 
katındaki değerini en güzel şekilde ifade etmektedir. 
Bizim esaslı bir amaç ve gaye için yaratıldığımızı 
ifade etmektedir. Bu sonsuz lütuf ve rahmet 
karşısında insanoğlunun birinci görev ve 
sorumluluğu, istifademize sunulan bu nimetlerin 
sahibini tanımaktır. O’na inanmak ve iman etmektir.  
Nimetlerine karşı şükretmektir. Bizlere gönderdiği 
kıtabındaki emir ve yasaklara riayet ederek O’na 
olan saygı ve hürmetimizi hayatımızın her anında 
göstermektir. İşte insanın değerine değer katan, 
dünya ve ahiret mutluluğuna götüren yegane yol 
budur.  

 
Değerli Müslümanlar! 
İnsanoğlunun yaratılış gayesi olan Allah’a 

kul ve ahlaklı bir insan olmasının önünde birçok 
engeller bulunmaktadır. Bu konuda Yüce 
Rabbimiz ve Sevgili peygamberimiz bizleri 
uyarmıştır. İnsanın kıymetini ve değerini 
düşüren günahlardan birisi de İsraftır. 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. Sofralarımıza gelen nimetler için 
verilen emeği takdir etmemektir. 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 

 
1 Lokman 31/20.  
2 İbn Mâce, Tahâret, 48. 

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. 
Gelecek nesillere mamur ve yaşanılır bir çevre 
bırakmamız gerekirken, bize emanet edilen 
yeryüzünü kötülüklerin esiri haline getirmek, 
yaşadığımız kâinatın israfıdır.  

 

Muhterem Mü’minler! 

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) Allah’ın bizlere 
bahşettiği nimetlerin kıymetini biliyor ve ashabına 
her fırsatta bunu hatırlatıyordu. O, bollukta da 
darlıkta da sahip olduğumuz nimetleri ölçülü 
kullanmayı öğretiyor ve israftan sakındırıyordu. Bir 
gün Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) çok sevdiği 
akrabası Sa’d b. Ebi Vakkas’ın yanına uğramıştı. 
Sa’d o sırada abdest alıyordu. Suyu fazla kullanmış 
olmalı ki Efendimiz; “Bu ne israf böyle?” dedi. 
Sa’d, “Abdestte de israf olur mu ya Rasulellah?” 
diye sorunca Sevgili Peygamberimiz (s.a.s): “Evet, 
akan bir nehirden abdest alsan bile”2 israf 
etmekten kaçın buyurmuştur. Okuduğum ayet-i 
kerimede Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Ey 
Ademoğulları! Mescide gideceğiniz her daim, 
güzel elbiselerinizi giyinerek gidin; yiyin için 
fakat israf etmeyin, çünkü Allah müsrifleri 
sevmez.”3 

Muhterem Müslümanlar! 
Geliniz Yüce Rabbimizin bizlere lütfettiği bütün 

nimetlerin değerini bilelim. Hiçbir nimeti ölçüsüzce 
israf etmeyelim. Vaktimizi boşa geçirmeyelim. 
Yememizde, içmemizde, giyim kuşamımızda ve 
harcamalarımızda israftan kaçınalım. Doğal 
kaynaklarımızı, tabiat varlıklarımızı koruyalım. 
Nimetler karşısında şımarıp lükse dalmadan ve 
duyarsızca israfa girmeden infak ahlakını kuşanalım. 
Hollanda Diyanet Vakfı olarak başlattığımız “Vakit 
Paylaşma Vakti” adlı yardım kampanyasına maddi 
imkanlarımız ölçüsünde destek olalım. En büyük 
israfın, bizler için ahirette bir ışık ve kurtuluş vesilesi 
olacak olan iyilik fırsatlarını değerlendirmemek 
olduğunu unutmayalım. Sahip olduğumuz en değerli 
şeyin Allah yolunda harcayabildiğimiz şeyler 
olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Rabbimizin 
hayata ve kâinata koyduğu dengeyi korumaya 
çalışalım. Bu denge ihlal edildiğinde hayatın 
bereketinin kaçtığını, toplumun huzurunu 

3 A’râf, 7/31. 
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kaybettiğini, insanın kendisine ve gelecek nesillere 
zarar verdiğini unutmayalım.  

Hutbeme başta okuduğum hadisi şerifin anlamı 
ile son veriyorum. Peygamber Efendimiz (s.a.s) 
şöyle buyurmuştur: “Kişi ömrünü nerede 
tükettiğinden, vücudunu nerede yıprattığından, 
malını nereden kazanıp nereye harcadığından, 
ilmi ile amel edip etmediğinden sorguya 
çekilmedikçe kıyamet günü yerinden 
kımıldamayacaktır.”4 Cumamız Mübarek Olsun. 
Rahman ve Rahîm olan Rabbimiz tez zamanda bu 
koronavirus musibetini sağlıklı bir şekilde geride bırakıp 
cemaatimizle buluşmayı omuz omuza verip  namaz 
kılmayı nasip eylesin!  
 

Hollanda Diyanet Vakfı  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
4 Tirmizî, Kıyame, 1. 


