
MÜSRİF İNSAN KİMDİR? 

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. 

 

Allah Azze ve Celle bize nimetlerini vermiş. “İstediğiniz kadar yiyin için ama israf 
etmeyin.” İsraf dediği; haddinden fazla, nimetleri oraya buraya savurmaktır. Senin 
yiyeceğin içeceğin belli. Ondan fazlası zaten israf. İsraf da zarardır. İlk başta kendine zarar 
çünkü Allah’ın emrine muhalefet ediyorsun. Ondan sonra sıhhatine de zarar olur, 
ibadetine de tesir eder. 

 İsraf iyi değil. Müsrif insanlar müsrif olmayana bazen cimri diye takılırlar, alay 
ederler. Kendisine değil de başkasına cimrilik yapana cimri denir. Ama kendisi 
dikkat edip de Allah’ın nimetinin her zerresini doğru yolda, yarayacak yere vermesi 
müsriflik değil; o güzel bir şeydir.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v) cömertlerin en cömerti idi. İnsanların arasında en 
cömerti Peygamber Efendimiz (s.a.v)’dir. İsraf yapmazdı. En ufak bir ekmek parçasını 
yahut nimeti kendine kullanmaz, insanlara verirdi. Cömertti, O en cömertiydi. Ama 
bazıları var, başkalarına zırnık vermezler. Gel gelelim kendilerine döktükleri nimetin, 
yaptıkları israfın haddi hesabı yok. Allah Azze ve Celle, onu men ediyor. Onu yapınca 
bereket gidiyor. Ondan sonra “Niçin böyle oldu?” diyorlar. Bakıyorsun, adam seneler 
önce epeyce varlıklı ve zenginken daha sonra iflas etti diyorlar. Ne için iflas etti? Hesap 
kitap yapmadı. O, dünyada da zararını gördü; ahirette de görür. Binlerce örnek var. Her 
gün yeni bir şeyler duyarsın. Ama dediğimiz gibi kendilerine cömert, başkalarına cimri 
olan insanlardır müsriftir. Kısacası budur.  

Onun için Allah Azze ve Celle israf etmeyin diyor. İsraf etmezseniz bereket olur, 
hayat boyu rahat geçinirsiniz. Bunlar sırf bizim için değil, çocuklara da öğretmek lazım. 
Küçük büyük fark etmez, bütün insanlara öğretmek lazım. Ama insanlar artık nasihat 
dinlemiyor. Gördüğümüz örnekler çok, israfın haddi hesabı yok. Peygamber Efendimiz 
(s.a.v): “Müsriflik yapmayan insan fakirliğe düşmez.” diyor. Müsrif insanda demek ki 
fakirlik olur.  

Allah bizi müsriflerden eylemesin inşallah. Her şeyin bir ölçüsü var, terazisi var. 
Müsrif olmayayım derken cimri de olmayın. Zaten insanların çoğu dediğimiz gibi 
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cimridir. Ama har vurup harman savurunca bu cömerttir zannederler. Yok, o kendine 
cömerttir. Allah öyle cömert yapmasın. Kendine cömert olma, başkalarına cömert ol. 
Allah rızkını gönderir. Senin elinden başkaları yesin inşallah. Allah Azze ve Celle 
kimseye muhtaç etmesin.  

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

 

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin 
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