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َ علَ ْي ِه َو
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غي ِْر
َ  فِي،صدَّقُوا
ُ ُكلُوا َوا ْش َربُوا َوال َب
َ َسوا َوت
ِإس َْرافٍ َوالَ َم ِخيلَ ٍة
İSRAF İFLASTIR!
Değerli Kardeşlerim!
Medine’de kuraklık vardı. Oldukça da sıcak bir
gündü. Hz. Peygamberimiz (s.a.s), Hz. Ebû Bekir ve
Hz. Ömer ile birlikte sahabeden birini ziyarete
gitmişti. Misafirler çok kıymetliydi. Bir ağacın
gölgesine oturdular. Sahabe efendimiz o anda
elindeki en güzel nimet olan taze hurma ve soğuk
sudan misafirlerine 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.”1
Aziz Mü’minler!
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) Allah’ın bizlere
bahşettiği nimetlerin kıymetini bilmiş ve ashabına
her fırsatta bunu hatırlatmıştır. O, bollukta da
darlıkta da sahip olduğumuz nimetleri ölçülü
kullanmayı
öğretmiş
dolayısıyla;
“Onlar,
sarfettikleri zaman ne israf ederler ne de cimrilik,
ikisi arasında orta bir yol tutarlar”2 âyetini bizzat
kendi hayatında göstererek israftan sakındırmıştır.
İsraf, sahip olduğumuz nimet ve imkânları ölçüsüzce
kullanmaktır. Hiç tükenmeyecek gibi bilinçsizce
harcamaktır. İsraf Allah Teâlâ’nın bahşettiği
nimetlere karşı bir nankörlüktür. Bizler israf sadece
sofralarda yapılır zannediyoruz. Oysa israf çok
kapsamlı bir kavramdır. Mesela: 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. Gelecek nesillere
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yaşanabilir bir çevre bırakmamak ise yaşadığımız
kâinatın israfıdır.
Değerli Müslümanlar!
Üzülerek belirtelim ki; günümüz tam anlamıyla bir
israf dünyasına dönüşmüş durumda. Savurganlık
hayatımızın hemen her anını kuşatmış durumda.
Maalesef insanlık, daha çok kazanıp daha çok
tüketmeye teşvik ediliyor. Bir somun ekmek ile
karnımızı doyurabilecekken yapılan bir araştırmaya
göre Hollanda da her gün kişi başı 1.5 kilo yemek
çöpe atılıyor. Günde ortalama 400 bin ekmek
maalesef israf ediliyor.3 Bütün bunlar neticesinde
milyonlarca Euromuz değil, aynı zamanda alın
terimiz, servetimiz, dahası geleceğimiz heba oluyor.
Oysa dünyada yiyecek bir dilim ekmek, içecek bir
damla su bulamadığı için yılda on milyona yakın
insan hayatını kaybediyor. Abdest alırken suyu
gerektiğinden fazla kullanan Sa’d (ra)’ın yanına
uğrayarak “Akan bir ırmağın kenarında da olsan,
israftan sakın.” 4 Buyuran sevgili Peygamberimizin
(s.a.s), bu çağrısına kulak vererek, israfla mücadele
konusunda bizlere büyük sorumluluk düşüyor.
Özellikle enerji fiyatlarının oldukça yükseldiği,
tedarik zincirinde aksamaların yaşandığı, şu
günlerde ülkemizde başlatılan israfla mücadele ve
tasarruf seferberliğine Hollanda resmi makamlarının
tavsiyelerini dikkate alarak hep birlikte destek
vermemiz gerekiyor.
Değerli kardeşlerim!
“Yiyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz; çünkü
Allah israf edenleri sevmez.”5 Ayeti gereğince
Allah’ın bize verdiği her nimetin değerini bilip asla
israf etmeyelim. Her nimetin bir imtihan vesilesi,
hem de emanet olduğunu unutmayalım. Her işimizde
insaflı, dengeli ve tutarlı davranalım. “Kibre
kapılmadan ve israfa kaçmadan yiyiniz, içiniz,
giyininiz ve sadaka veriniz.”6 Buyuran Yüce
Peygamberimize kulak vererek, yeme içmemizde,
giyim kuşamımızda, harcamalarımızda ihtiyaç
fazlası ve lüksten kaçınalım. Savurganlığın, her
geçen gün kişiyi iflasa sürüklediğini ve Allah’ın
rızasından
uzaklaştırdığın
ı
aklımızdan
çıkarmayalım.
Hollanda Diyanet Vakfı
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