
İSRAF 

Esselamu Aleyküm 
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim 

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 
 Bu asırda insanların ekonomileri israf üzerine kurulmuş. Bütün ekonomileri 
israf üzerine kurulmuş. Harcayacaksınız ki o zaman ekonomi olacak. İslam da israfı men 
ediyor.  Peygamber Efendimiz diyor: “Abdest alacağınız vakit nehirde, derede bile alsanız; 
o kadar su varken yine de suyu fazla israf etmeyin.” İsraf iyi değil. Bunlar, ne kadar 
harcarsanız o kadar daha iyi olur diyor. Zaten bu dünyanın başka türlü olacağı yok. Bir 
sistem kurmuşlar; o sistem kendi helaklarına, kendi akibetlerinin kötü olmasına vesile 
oluyor. Kuyularını kendileri kazıyor.   

Allah’ın hikmeti ahir zamandır şimdi. Ahir zaman olduğu için böyle olması lazım. 
Her şey son haddine gelecek ki Mehdi Aleyhisselam çıksın, ondan sonra kıyamet 
kopsun. Bu da onun işaretidir. Şimdiki insanın, bir insanın harcadığı suyla bir aile 
idare ederdi. Yediği yemekle de aynı şekilde olurdu. Eski insanlar idare edip,  
geçinirdi. Ama şimdi, dediğimiz gibi her şey  israfın son haddine ulaşmış, azgınlık son 
haddine ulaşmış. Bu da kıyametin yaklaştığına işarettir. Artık insanlar ümitlerini kestiği 
vakit Allah gönderir. Kimi gönderir? Mehdi Aleyhisselam’ı inşallah, Allah’ın izniyle. 
Kurtuluş ancak onun vesilesiyle olur.  

Peygamber Efendimiz’in Hadislerde söylediği: “İsmi benim ismim gibi, babasının 
ismi benim babamın ismi gibi.” diyor. O, dünyayı ancak bereketle, adaletle, huzurla 
doldurur. Nasıl şimdi huzur yok, bereket yok, her şey karmakarışık… Ancak o gelince 
düzelir. Hakikaten de şimdi her tarafta, nereye gitseniz hiç kimse memnun değil. İnşallah 
işaretler vaktinin yaklaştığını gösteriyor. Allah bizi o günlere tez zamanda yetiştirsin 
inşallah.  

Velhamdülillahi Rabbil alemin  

El Fatiha 
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