
                     İSRAF ETMEMEK 

İsraf kelimesi, lügatte aşırı gitmek, haddi aşmak, lüzumundan fazla ve 
gereksiz harcama yapmak, saçıp savurmak, masiyet (günah) için harcama 
yapmak gibi manalara gelmektedir. Hiç şüphesiz “Çevre Koruma” deyince 
üzerinde önemle durulması gereken konulardan birisi de israf ve israfın 
önlenmesidir. Zira çevre sorunlarının oluşmasında ve artmasında israfın çok 
önemli ve etkili bir rolü vardır. Dolayısıyla israfla mücadelenin yer almadığı bir 
çevre koruma faaliyetinin ya da anlayışının eksik olacağı şüphe götürmez bir 
gerçektir.  

İslam dininin çevre korumasına getirdiği en etkili ilkelerinden birisi israfın 
her çeşidine karşı ciddi bir şekilde tavır alması ve yasaklamasıdır. Zira israf 
yukarıda da belirtildiği gibi en genel anlamıyla aşırılık ve haddi aşmaktır. 
Günümüzde de çevremizin en büyük düşmanının bu düşüncesizce, bilinçsizce 
ve gereksizce -gerek küçük çapta ve gerekse aşırı ve gözü dönmüş bir şekilde- 
doğal kaynakların tüketimi ve kullanımı olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da 
bu şekildeki bir israfa ne ormanlar, ne sular, ne toprak, ne yer altı kaynakları ne 
de atmosfer dayanmaktadır.  
 

Son zamanlarda çeşitli ortamlarda değişik vesilelerle dünyadaki 
kaynakların sonsuz olmadığı böyle giderse birçok doğal kaynağın ve canlı 
türünün bitme tehlikesiyle karşılaşacağı, nüfusuyla birlikte tüketim arzusu da 
devamlı artan/artırılan insanlara hatırlatılmaktadır. 
 

Çünkü dünyanın şu andaki durumu ve şartları göz önüne alındığında 
doğal kaynakların kendilerini yenilemesi ve artması ile insanın tüketim hızı 
arasındaki ilişkinin ters orantılı olduğu bariz bir şekilde görülmektedir. Normal 
şartlar altında tabiattaki düzen ve dengenin insanların normal ihtiyacını 
karşılayacak özellikte olduğu söylenebilir. Ancak insanların bilinçsiz ve hatalı 
kullanımlarından kaynaklanan aşırılık ve dengesizlikleri, tabiatın da dengesini 
ve düzenini bozmakta ve birçok sorunu beraberinde getirmektedir.  
İsrafla mücadele denilince sadece yasaklama anlaşılmamalıdır. Bunun yerine 
tutumlu ve iktisatlı olmayı bir alışkanlık ve dini vecibe haline getirmek, bir yaşam 
tarzı olarak insanlara benimsetmek, maddi-manevi faydasını anlatmak daha 
doğru ve daha faydalı bir yaklaşım olarak gözükmektedir. Bu da çok yönlü ve 
devamlı bir eğitim ve bilinçlendirmeyle olabilecek bir durumdur.  



İsrafın tehlikesini anlamak için günümüze bakmamız yeterlidir. Çünkü 
bugün bile birçok canlı yok olmuş, birçok doğal kaynak bitme sınırına gelmiştir. 
Bir yanda her türlü kaynağı hoyratça ve bolca kullanıp israf eden bir zümre 
varken bir diğer yanda açlıktan ölen, bu kaynaklara ulaşamayan veya uzaktan 
seyreden insanlar vardır. Ancak şu var ki israfın ve aşırılığın boyutlarının vardığı 
nokta, gelecekte insanları kaynak yetersizliği ve yokluk sıkıntısında eşit konuma 
getireceğe benzemektedir. 

İsrafta gelinen bu nokta insanları yeni arayışlar içine sevk etmiştir. Artık 
birçok savaşın nedeninin doğal kaynaklara sahip olma düşüncesiyle 
yapılacağını ve yapıldığını tahmin etmek zor olmayacaktır. Hatta yakın 
zamanda sadece su kaynaklarını elde etmek için savaşların yapılacağı ciddi bir 
varsayım olarak sık sık gündeme gelmektedir. Dolayısıyla insanlık olarak 
geleceğimiz açısından çok bilinçli olmak, doğal kaynaklarımızı dikkatli, dengeli 
ve tutumlu kullanmak durumundayız. 

    

Günümüzde görülen tipik israf çeşitleri şunlardır: 

• Gıda ve para israfı 
 

                  

 

• Yabani hayvanların çeşitli amaçlarla ( örneğin tüyü, postu, dişi, maddi 
değeri ve sadece zevk için) gereksizce ve aşırı bir şekilde öldürülmesi 
 
 



• Ormanların aşırı bir şekilde kesimi ve tahribi 

 

 

 

Ağaçlar  dünyanın         ….akciğerleridir. 

     Bir sayfadan bir şey olmaz deme. 
    Kağıt israfında bulunup ağaçları yok etme. 

• Su israfı 

 

 

 

 

 

• Enerji israfı (doğal gaz, elektrik, yakıt vb.) 

 

 

 

 

 

 

• Günlük hayatta kullanılan eşya ve malzemelerin israfı 

                    

         İHTİYACIN OLMAYANI TÜKETME 



• Zamanı yanlış kullanarak ömür israfı 

 

 

        

 

 

 

 
Sayı ve çeşitlerini artırabileceğimiz bu israf çeşitleri temelde dünyamızın 

doğal kaynaklarına dayanan, üretimi ve oluşması için emek ve para harcanan, 
kendini yenilemesi bazılarında mümkün olmayan, bazılarında ise çok uzun 
yıllar ve emek isteyen, belki de telafisi ve geri dönüşü imkânsız zenginlik ve 
değerlerin yok olmasına sebep olan israflardır. 

 

Bir çevre problemi olan israfı incelediğimiz bu yazımızda, İslam dininin 
de israfı ciddi bir problem olarak ele alıp bunun her çeşidi ve türüne, ortaya 
çıkış sebeplerine ciddi tedbirler aldığını ve bunlara riayet edildiğinde insanlığın 
çok daha olumlu sonuçlar alacağını söylememiz mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 Tutumluluk az şeyi çoğaltır, israf çok şeyi azaltır. 

İSRAF ETMEMEK İÇİN TUTUMLU OLMALIYIZ  
 

Tutumluluk , paramızın , zamanımızın , 
eşyalarımızın , doğal kaynakların ihtiyacımızdan 

fazlasını kullanmaktan kaçınmaktır.   
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