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یَا بَ۪نٓي ٰادََم ُخذُوا ۪زینَتَُكْم ِعْندَ ُكّلِ َمْسِجٍد َوُكلُوا َواْشَربُوا َوَال تُْسِرفُوۚا اِنَّھُ َال یُِحبُّ 
 اْلُمْسِر۪فینَ۟ 

“Ey Âdemoğulları! Secde edilen her yerde süslerinizi (size yakışanı) giyinin[1*]. Yiyin, için ama 
israf[2*] etmeyin. Allah israf /aşırılık edenleri sevmez.” 
 

Allah Teala 31. Ayette, Şöyle buyuruyor 

“Ey Ademoğlu, her secde yerine vardığınızda, ziynetlerinizi takınınız. Yiyiniz, içiniz, ama israf 
etmeyiniz, Allah israf edenleri sevmez.” Bu ayeti kerimede Allah Teala mescid ifadesini 
kullanmış ancak, namaz kılınan her yeri kapsayan, namaza yönelişi kapsayan, genel bir ifade 
olduğu bilinmektedir. Hitap da sadece müminlere değil, ayet, ilginç bir şekilde insanoğlunun 
tamamına hitap eden bir üslupla başlıyor. İnsanoğlunun aslında tamamının secde etmeye 
dönük de bir düzen, bir disiplin ve bir hassasiyetle yönelmesine çağrı olduğu anlaşılmaktadır.  
Hemen arkasından gelen talimatla, yemekle içmekle ilgili tarafı da bütün insanları ilgilendiren 
bir özellikte olduğu görülmektedir. 

Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Tabi bu bizim dilimize geçmiş, deyim gibi kullanılmaya devam 
etmektedir. Sözün kaynağı burasıdır. Bu aslında yeme içmenin ötesinde, israfı da kapsayan, 
yani sınır aşımını da kapsayan bir talimattır. İsrafın böyle bir özelliği vardır, sınır aşımı demektir. 
Hangi konuyla ilgili olarak olursa olsun bu anlamda ölçüyü şaşırmak, ölçüden çıkmak, israf 
kapsamında değerlendirilmektedir.  

Bugün yaşamış olduğumuz sorunların temelinde, israf anlayışı çok büyük bir yer almaktadır. 
Mesela, Hz. Peygambere atfedilen hemen herkesin bildiği abdest ile alakalı bir söz var;  

“Bir nehrin kenarında abdest alıyor olsanız bile suyu israf etmeyiniz,” buyuruyor. 

Bugün temiz suya erişim konusu küresel bir mesele haline dönüşmüştür. Yani uzaydan 
yeryüzüne yeniden su getirmek için bile düşünceler geliştirilmekte ve çalışmalar yapılmaktadır. 
Suyun kullanımı konusunda haddi aşan yaklaşımlar, insanlık açısından çok ciddi bir riske 
dönüşmüştür. Bütün kontrolsüz üretimlerin, bütün teknolojilerin bütün kontrolsüz 
tüketimlerin bu anlamda israfla çok yakın bir ilişkisi vardır.  

Mesela kapitalizmin mübalağalı bir şekilde üretme arzusunu tetiklemesi, adeta tabiatı, çevreyi 
israf ederek kullanmak gibi bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. Yani gelecek kuşakların hakkını 
tüketecek kadar ileri bir müdahale söz konusudur. İslam anlayışı bunların hepsine bir ölçü 
getirmektedir. Yani üretimde de sınırlar, tüketimde de sınırlar öngörmektedir.  
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İsraf konusunu her daim gündemde olması gereken bir sorundur. İsrafa düşmemek ve dengeli 
yaşamak İslam’ın temel şiarıdır. Bu anlayışı hayatın her tarafına şamil kılmak şarttır. 

İsraf konusunun göreceli tarafı da vardır. Yani Bangladeş standartlarında, günlük ortalama 3 
dolarla geçinen insanlarla, Lüksemburg’da 100 bin doların üzerinde kişi başı milli gelirle hayat 
süremler için kısmi standart farklılıkları kabul edilebilir. Ancak herkesin kendi şartlarında tabi 
olması gereken israf kuralları olduğunu asla unutmamak gerekmemektedir.   

Allah Teala ayeti kerimenin sonunda “Allah, israf edenleri sevmez”, haddi aşanları, sınır 
aşanları, ölçüyü kaçıranları sevmez ifadesini kullanmaktadır. Bunu da hassas insanlara 
hatırlatmak fayda verecektir.   

İnşallah bizde kendi hayatımızda, çevremizde, işimizde, sosyal hayatımızda israf hassasiyetine 
dikkat eden insanlardan oluruz. 

Teşekkür ederim. 

 


