
Đslam’da tasarruf 

 ِ�ْ�ِ� اِ اْ�َ�ْ��ِ� اْ�َ�ِ�ِ��
��ا َوَ�ْ� َ�ْ�ُ�ُ�وا َوَآ�َن َ�ْ�َ� َذِ�َ� َ�َ�ا��ُ�ِ�ْ�  َوا�#ِ"�َ� ِإَذا َأ�َ�ُ��ا َ�ْ� ُ

Bismillahirrahmanirrahim 
[Rahman ve rahim Allah’ın adıyla] 

“(Rahman’ın kulları) harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onlar 
harcamalarında ikisi arsında bir yol tutarlar.” 

[Furkan suresi, ayet 67]  
 
Muhterem Müslümanlar,  
 
Yüce dinimiz Đslam adalet, denge ve hesap dinidir. Đnsanın dünya ve ahirette mutlu olabilmesi için dengeli ve 
düzenli yaşaması gerekir. Đslam dini, insan hayatının her alanına ışık tuttuğu gibi, insanın ekonomik soru ve 
sorunlarına da ışık tutmuştur. Đslam’ın bu konudaki emir ve yasaklarına da itina ile uymamız gerekir.  
 
Aziz Cemaat, 
 
Tüketim toplumunda yaşayan günümüz insanı bazen ihtiyaçlarının sınırsız olduğu vehmine kapılarak ne kadar 
kazanırsa kazansın  ya da alırsa alsın bununla maalesef mutlu olamamaktadır. Nitekim maddi ve manevi 
problemlerinin altında büyük oranda bu anlayış yatmaktadır.  
Muhterem müminler, 
Mutluluk kaynağı olan dinimiz, insanın mala ve metaya bakışını dengelemiş, insanın hiç kimseye muhtaç 
olmadan yaşamasını, mutlak korunması gereken beş temel değerden birisi sayarak, insan emeğinin 
korunmasını farz kılmıştır. Đslam, parayı ve malı helal yoldan kazanmayı emrettiği gibi, helal ve meşru olana 
harcamayı da farz kılmıştır. Bu sebeple dinimizde israf etmek haram kılınmıştır. Cenabı Allah Kuran’ı Kerim’de 
„Ey Âdemoğulları! Her mescitte ziynetinizi takının (güzel ve temiz giyinin). Yiyin için fakat israf etmeyin. 
Çünkü o, israf edenleri sevmez.” [1] buyurmuştur. 
 
Muhterem Müslümanlar, 
 
Dinimizde israf etmek haram olduğu gibi cimrilik yapıp kazandıklarımızdan kendimizi, ailemizi, üzerimizde hakkı 
olanları mahrum etmek de haram kılınmıştır. Bu hususta ölçülerin en güzelini yüce Rabbimiz şöyle vermiştir: 
“(Rahman’ın kulları) harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onlar harcamalarında ikisi 
arsında bir yol tutarlar.” [2] 
 
Aziz Cemaat, 
 
Dinimizin bize emrettiği ibadetlerden ve adab kurallarından birisi de iktisatlı davranmaktır. Dünyamızı, çevremizi, 
zamanımızı ve sahip olduğumuz her şeyi tasarruflu kullanmak üzerimize dini bir vecibedir. Zira dinimiz bize, 
deniz kenarında abdest alsak bile suyu ölçülü kullanmayı emretmiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) 
ise iktisat ve tasarrufla ilgili şöyle buyurmuşlardır: “Đktisat eden fakir olmaz, iktisat eden yoksulluk yüzü 
görmez.” – “iktisat edenin hesabı kolay olur.” [3] 
 
Muhterem müminler,  
 
Gerek şahsi malımızda gerekse kamunun malında harcama yaparken asla israf etmemeli ve tasarruflu 
davranmalıyız. Zamanımızı, imkânlarımızı, kullandığımız tabi kaynakları tasarruflu kullanarak hem kendimizi 
hem, toplumumuzu hem içinde yaşadığımız ülkeyi daha müreffeh yarınlara taşıyabiliriz. Hutbemizi sevgili 
peygamberimizin mübarek hadisleriyle bitirmek istiyorum: “Güzel gidişat sahibi, sevilen ve iktisat eden bir 
insan olmak peygamberliğin 24 bölümünden bir bölümdür.” [4] 
 
 
[1] Araf, 31. 
[2] Furkan, 67. 
[3] Ahmed b. Hanbel, Müsned 1, 447, 198. 
[4] Ebu Davud, Edeb, 2. 
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